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RECONDIȚIONAREA CONDIȚIEI UMANE
ȘI AMURGUL LIBERTĂȚII
RECONDITIONNASSIONS DE LA CONDITION
HUMAINE ET LE CREPUSCULE
DE LA LIBERTE

EDITORIAL

Gheorghe VĂDUVA1
Oamenii nu au o esență, ci doar o condiție, iar condiția lor este, de
fapt, libertatea lor condiționată.
Rezumat
Întotdeauna, omul a reflectat asupra propriei sale condiții.
N-a ajuns niciodată la o judecată categorică, ci s-a mulțumit doar
cu a constata că este ceea ce este. Condiția lui se situează undeva
între o realitate necondiționată și o cunoaștere condiționată,
între un Univers vizibil, perceptibil, deci cognoscibil, și un mister
încă nedezlegat. În același timp, omul real nu poate fi disociat
de omul abstract, de omul cognitiv, de omul care se gândește pe
sine. Condiția lui se situează undeva între libertatea gândului și
condiționarea libertății, între existență și timp, între ceea ce este
și ceea ce nu este. Orizonturile sale extinse după o grilă haotică,
definesc, de fapt, un amurg al orizonturilor, înțeles ca un amurg al
libertății care devine din ce în ce mai mult condiționată de însuși
eternul drept la libertate.
Cuvinte-cheie: om, condiție, devenire, ființă, conștiință, sine,
realitate, drept
Résumé
Depuis toujours, l’homme a reflété sur sa condition. Il n’a
jamais touché un jugement catégorique, mais il s’en est contenté
seulement à constater qu’il soit ce qu’il soit. Son condition se

https://oranta.wordpress.com/2009/10/05/intrebarea-despre-sensul-fiintei-la-martin-heidegger-de-a
lin-negomireanu/
1
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trouve quelque parte entre une réalité non-conditionnée et une cognition
conditionnée, entre un Univers visible, perceptible, donc cognoscible, et un
mystère encore non-solutionné. En même temps, l’homme real ne peut pas
être dissocie de l’homme abstract, de l’homme cognitif, de l’homme qui panse
sur soi-même. Son condition se positionne quelque part entre la liberté de la
pensée et le conditionnement de la liberté, entre l’existence et le temps, entre
ce qu’on est et ce qu’on n’en est pas. Ses horizons, de plus en plus élargies
après une matrice chaotique, définissent, en effet, un crépuscule de la liberté
qui devienne de plus en plus conditionnée de même éternel droit à liberté.
Mots-clefs: homme, condition, devenir, être, conscience, soi-même, réalité,
droit
Argument
Conștiința este cea care configurează și relevă superioritatea ontologică a
omului. Cel puțin, așa credem noi, oamenii muritori. Pentru că, omul, înainte de
toate, este o ființă cognitivă. Nu știm foarte exact dacă a fost așa de la început, sau,
potrivit unor teorii evoluționiste, s-a cățărat anevoios către o astfel de stare. Scurtul
interval în care omul a probat și probează propria-i conștiință de sine și progresul
ei ar putea constitui o premisă în analiza evoluției sale. Sau nu. Dacă omul, într-un
interval istoric cunoscut, a evoluat din punct de vedere al cunoașterii – și știm precis
că a evoluat –, atunci rezultă că, mergând pe firul devenirii înapoi, este posibil ca,
și în intervalele de timp anterioare, să fi existat un asemenea progres. Una dintre
problemele importante care se pun sau se pot pune privind condiția umană ar fi și cea
referitoare la condiția umană în punctul zero al existenței omului: În acel moment,
omul era oare conștient de sine și de Universul în care trăiește? DA sau NU? Tertium
non datur. Sau poate că există, totuși, și un al treilea răspuns care ne scoate din orice
fel de propoziție categorică: Posibil…
Dincolo de aceste considerații, care, poate, au cam aceleași perspective de
soluționare precum cele privind primatul oului sau al găinii, se pune cu certitudine
problema efectivă a condiției umane – ca stare, ca fapt, ca idee, ca devenire în spațiul
fizic și în cel cognitiv –, în fiecare din momentele existenței omului și a mediului
său de viață. De fapt, sunt două probleme oarecum diferite. Prima este o chestiune a
devenirii, schimbării și transformării, iar cea de a doua, o reflecție asupra raporturilor
subiectului cu mediul înconjurător, cu Universul și cu Sinele.
Răspunsurile nu sunt deloc simple. Dacă ar fi simple, probabil că s-ar
putea instala rapid acea armonie universală pe care unii dintre oameni au visat-o
dintotdeauna, dar care nu a fost posibilă niciodată, în niciuna din epocile de care
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omul are cunoștință.
Așadar, condiția umană, deși pare o chestiune relativ simplă (raporturile
omului individual cu sine și cu mediul în care trăiește sunt cognocibile), este, în
realitate, extrem de complicată. Pentru că, atât Sinele, cât și Mediul nu sunt identități
pe deplin identificabile și cuantificabile, nu sunt sisteme închise, stabile și pe deplin
cunoscute (deși sunt cognoscibile), ci identități flexibile, fluide, complexe, absolute
ca noțiune și relative ca entități, identități și deveniri. Deși, azi, sunt pentru că sunt,
mâine vor fi, tot pentru că vor fi, dar, probabil, vor fi altfel și chiar cu totul altfel decât
azi. Dar și noi vom fi tot așa, altfel sau mai altfel decât azi.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto (sunt om și nimic din ceea ce este
omenesc nu-mi poate fi străin). Iar omenescul include în el atâta lume, atâta sublim
și, mai ales, atâta mizerie, încât el însuși poate deveni, într-o zi, un sine complet golit
de sine!...
Desigur, noțiunea de condiție umană aparține mai ales existențialiștilor,
iar o readucere a acesteia în prim-planul meditației filosofice, sau pur și simplu
al reflecției, ar părea o întoarcere la acest mod de a înțelege omul și situația lui
existențială într-o lume care se îndepărtează din ce în ce mai mult de el, de om, care-l
subjugă, eliberându-l, și îl eliberează înlănțuindu-l, de fapt, și mai strâns. Paradoxul
pare evident și, de aceea, oamenii, azi, nu se prea omoară cu despicarea firului, nici
cu logica prea complicată a propozițiilor dubitative. E mai simplu să nu-ți pese de
ceea ce, de fapt, îți pasă foarte mult, și să mergi mai departe, chiar dacă știi că orice
plecare înseamnă, de fapt, o înstrăinare, o îndepărtare de izvoare, o dezrădăcinare…
Viața este scurtă și trebuie trăită cât mai intens. Anticii, deși trăiau mai puțin ca noi,
cei din epoca de azi, aveau, probabil, mult mai mult timp ca noi pentru reflecție. Și
chiar îl foloseau. Ei sunt, de fapt, cei care au descoperit dreptul omului de a fi măsura
tuturor lucrurilor, dar și de a nu fi ceea ce nu este. Și nici chiar ce pare a fi. Noi,
ceilalți, nu am făcut altceva decât să explorăm infinitul mic, adică să batem apa în
piuă între 0 și 1, pentru a rezolva aporia lui Ahile prin despicarea despicării firului în
multiplii de câte patru sau de câte n. Sau de câte 44, pentru că acesta este sau ar putea
fi numărul celor sacrificați pe altarul cogniției… Al mucenicilor condiției umane…
Natura umană și condiția umană
Omul există probabil cu mult timp înainte de a fi predefinit printr-un concept.
Adică nu esența omului precede existența sa, ci invers, spune Sartre. Nu putem vorbi
de o înscriere a unei umanități într-o esență, esența ținând de natura umană, ci mai
degrabă, de o condiție universală a omului. Această construcție are și alte coordonate
care nu sunt colaterale universului constructiv al lui Sartre privind condiția umană.
Socrate, spre exemplu, cu mai bine de două milenii înainte de a exista Sartre, spunea
că „omul nu este rău în mod voluntar”, sofiștii credeau că omul este măsura tuturor
lucrurilor, a celor care există, pentru că există și a celor care nu există, pentru că nu
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(26)/2016
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există, iar Kant releva că politica trebuie să se plece în fața moralei – este vorba de
acel faimos imperativ categoric, Solen, pe care l-a justificat cât se poate de profund și
de convingător. Kant a fundamentat persoana, personalitatea și demnitatea, respectul
omului ca subiect moral și ca subiect de drept. Fără acest imperativ categoric de care
vorbea Kant, nici datoria și nici morala n-ar avea sens.
Pragmatismul, rațiunea de stat, interesul particular (a se vedea, azi, interesul
marilor corporații și al multinaționalelor care trec peste orice obstacol și aruncă
omul într-un totalitarism de tip universal, într-o corporatocrație fără limite, noțiune
pe care unii analiști o asociază fascismului și comunismului) ar triumfa (triumfă
deja), în dauna acelor concepte slujite cândva de Socrate și de Kant – concepte care
înseamnă datorie, morală, lege.
Imperativul categoric este necondiționat. Datoria nu este determinată nici de
voință, nici de sensibilitate, nici de interes, nici de îngăduință, nici de frică, nici de
prudență. Ea are o determinare în sine, adică prin lege și prin respectul față de lege,
legea nefiind altceva decât traducerea realității și necesității în normă, în imperativ.
Imperativul și, ca atare, datoria nu depind de variația condițiilor, de împrejurări,
de predispoziții sau de subiectivismul și voluntarismul puterii, adică de natură,
inclusiv de natura umană (chiar dacă existențialiștii spun că o astfel de natură nu
există, nu rezultă neapărat că și au dreptate). Puterea nu este deasupra legii. Legea
este puterea supremă. El, acest imperativ categoric, este determinat nu atât de legile
naturii – și ele extrem de importante pentru Univers, pentru Terra și, evident, pentru
oameni –, ci mai ales prin reprezentarea legilor produse de rațiune. Rațiunea vie,
activă și productivă generează legea și cadrul în care oamenii creează valori și trăiesc
pe acest suport civilizațional esențial pentru societate și pentru viața fiecărui om,
în timp ce somnul rațiunii naște monștri. Kant face însă distincție între autonomie
(prin care el înțelege obligativitatea tuturor de a respecta legea) și heteronomie, care
înseamnă determinarea printr-o lege a interesului, voinței, prudenței, sensibilității,
adică printr-o lege a naturii, care ține de natură, respectiv, de natura umană.
Tot de condiția umană ține și problema ființei. Ceea ce este nu poate să nu fie,
iar ceea ce nu este nu poate să fie – scrie Alin Negomireanu într-un articol despre
sensul ființei la Martin Heidegger2, citându-l pe Francis E. Peters (Termenii filosofiei
grecești – Ediția a II-a, București, Editura Humanitas, 1997, pp. 202 – 204), care se
referea la seria parmeneideană de dihotomii logice între ființă și neființă. O astfel
de afirmație implică imposibilitatea trecerii de la ființă la neființă și de la neființă
la ființă, ceea ce presupune, implicit, negarea mișcării, a devenirii, a dezvoltării, a
transformării. Afirmația potrivit căreia omul este o ființă a neființei sale și o neființă
a ființei sale pare un nonsens potrivit acestor dihotomii logice. Și totuși pragul
dihotomic este, chiar și în acest caz al incompatibilității logice dintre ființă și neființă,
relativ și, deci, franșisabil. Pentru că intervine timpul. Ceea ce logic pare imposibil,
dialectic apare ca necesar. Existența nu este o stare, ci un proces. Ea nu este doar
2

André Malraux, La condition humaine, Ed. Galimard, 1972
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ființă, ci și ființare. Ființarea este dinamismul ființei, ființa este produsul ființării și
reducția eidetică a acestui proces.

Heidegger realizează, prin lucrarea sa monumentală, de talia capodoperei
Critica Rațiunii pure a lui Kant sau celei intitulată Fenomenologia spiritului
a lui Hegel, o conexare a ființei cu interiorul ei dinamic, viu – ființarea –,
folosind, ca și Kant, timpul, nu neapărat ca pe o intuiție sensibilă, ci mai ales
ca pe o substanță sinergizantă, ca pe un integrator. Desigur, și științele se
ocupă de ființare, dar într-un mod particular, în care inclusiv omul este tratat
doar ca un domeniu, ca un obiect între alte obiecte într-o lume luată totdeauna
ca întreg. Științele nu știu cum anume ființează omul ca ființă care ființează.
Pentru că obiectul lor este altul. Pentru că ele nu speculează, nu despică firul,
ci caută sensuri, înțelesuri, rațiuni și conexiuni. Ființarea este conținută în
ființă, iar ființa nu există decât ca ființare.
Întrebarea tulburătoare la care au încercat să răspundă anticii (mai ales
Platon, în Sofistul) se referă la sensul ființei și aparține domeniului metafizicii.
În Sein und Zeit, Heidegger încearcă să răspundă la o astfel de întrebare.
Ființarea este, de fapt, omul, în măsura în care el este Dasein (existență
ca ființare). Dasein-ul nu cuprinde întreaga ființare, cu toate aspectele ei
particulare, ci este ființarea interioară, ființarea în cadrul ființei. Pentru că
omul se raportează la propria-i ființă. Dasein este existența ființării, ontologia
ei, este o centrare pe sine, noi fiind ceea ce devenim. Dasein-ul este determinat
printr-o relație cu ființa, onticul însemnând preeminență existențială implicită.
Această preeminență este, în același timp, ontologică, adică în măsură să
cunoască și să înțeleagă ființa ca ființare (Dasein), dar și pe cea care nu este
Dasein. De unde și înțelegerea ființei și ființării ca „ființă întru moarte”
(Sein zum Tode). Moartea nu este ceva în viitor, ci ea face parte din existent,
evident, ca posibilitate. De aici nu rezultă că omul ar fi nemuritor sau că
moartea ar fi o incertitudine, ci doar că omul nu este capabil să anticipeze,
prin cunoaștere, clipa când va muri. Dasein-ul este o precondiție a căutării
adevărului ca interogație asupra ființei ființării. Această realitate produce în
permanență o frică față de moarte, o stare de angoasă. Angoasa trebuie însă
diferențiată față de frică, întrucât frica are un obiect, este limitată. Angoasa
este nedeterminată și nemărginită, așa cum este și lumea.
Sensul ființei e timpul. Fenomenul timpului este, pentru gândirea lui
Heidegger, ceea ce este ideea binelui pentru filozofia antică și lumina Soarelui
pentru văzul sensibil. La Heidegger, gândul se refugiază într-o interogație, iar
interogația fundamentală a condiției umane, înțeleasă ca ființă și ființare, se
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centrează pe relația dintre Dasein și Ființă. Fundamentul fenomenologiei este
constituit de ființa ființării, de unde rezultă că ontologia nu este posibilă decât
ca fenomenologie, fenomenologia fiind, de fapt, ontologie fundamentală.
Ființă și Timp este o tulburătoare carte a condiției umane, în care
creuzetul ființei are sens numai ca proces al ființării, între existență și durată
intervenind, de fapt, timpul, cel care dă consistență ființării gândite, înțelese,
cunoscute, generatoare de angoasă, ca teamă difuză și omniprezentă față de
moarte, dar și ca arhitectură fenomenologică a unui fundament flexibil și
chiar fluid. Existența nu este posibilă fără durată, așa cum nici durata nu este
posibilă fără persistența anteriorului în ulterior, fără rezistența la degradare,
la transformare, la devenire, fără persistența formei. Se știe, într-un interval
de câțiva ani, toate celulele din organismul omenesc se reînnoiesc, dar omul
nu simte acest lucru, ci rămâne așa cum este și cum poate fi el în procesul
devenirii, al creșterii; după atingerea acelui vârf al traiectoriei (care înseamnă
un summum al ființei și ființării), urmează un proces de degradare ontologică,
dar și de creștere cognitivă și spirituală
Ființarea ca existență dinamică, vie și evolutivă a ființei, ca modus
vivendi al ființei trebuie înțeleasă ca fiind, în același timp, și un modus
cognoscendi al acesteia.
Sein und Zeit a generat o școală de gândire, o teorie a existenței și o
vastă corolă de interogații privind condiția umană. Sartre, Jaspers, Camus
și ceilalți, inclusiv Eugen Ionesco, au dezvoltat magistral acest raționament,
creând un adevărat patrimoniu valoros nu numai prin relevarea, din perspectivă
existențialistă, a condiției umane, ci și prin deschiderile noi și foarte profunde
în meditația filosofică.
Recondiționarea condiției umane între necesitate și libertate, între
progres și degradare
Omul nu-și poartă casa de acasă în spinare, așa cum o face melcul,
spre exemplu. Dar de aici nu rezultă că omul nu este acasă atunci când iese
din casă și nici că este acasă atunci și doar atunci când este în casă. Ființa
și ființarea nu sunt strict legate de un spațiu anume, ci de un timp anume,
dar viața omului are totuși nevoie de percepția, reprezentarea și cunoașterea
spațiului pentru a înțelege timpul, durata, devenirea, ființarea și propria-i
condiție. Și chiar dacă cei mai mulți dintre oameni nu au în vedere, atunci
când își analizează viața, conceptul heideggerian de ființare, ei nu sunt, totuși,
14
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departe de el. Gândirea îl ajută pe om să cunoască și să înțeleagă conexiunile
și determinările, scala devenirii și, uneori, chiar treapta pe care se află, dar nu
și esența propriei condiții. De aceea, de foarte multe ori, el, omul-individ, pur
și simplu, nu știe că nu știe și nici nu-și bate capul cu o astfel de problemă,
ci doar se limitează la a nu face ce nu știe să facă. Pentru că nu știe efectiv ce
și cum să facă. Condiția sa are însă în vedere nu numai determinările, legile,
constrângerile și libertățile, ci și raporturile dintre ele și înțelegerea sensului
devenirii și a balanței dintre potențial și modul în care se valorifică acesta
pentru sine și pentru universul lui ontologic și spiritual.
Mărgineanu vorbea, în controversata și azi contestata și rău-blamata
vreme a socialismului, de condiția bio-psiho-socială a omului, încercând să
scoată raționamentul din fundătura extremă a considerării lui așa și numai
așa, ca ansamblu al relațiilor sociale, a esenței ființei umane. Determinările
personalității sunt complexe, variabile și fluide și, de aceea, nu pot fi reduse
doar la principalele lor repere, chiar dacă omul este efectiv o ființă socială și
el nu poate trăi în alt mod decât în acela în care trăiește omenirea. Cazurile
de copii care au crescut, până la o anumită vârstă, în medii animale sunt
accidente. Este limpede pentru toată lumea că un om nu poate trăi omenește
decât în mediul uman, de unde rezultă clar determinarea socială a condiției
umane, necesitatea proceselor de învățare continuă și de cunoaștere a lumii.
Dar societatea nu este aceeași pretutindeni. Și chiar dacă toate
comunitățile umane, toate culturile și, respectiv, toate civilizațiile fac parte
din ceea ce putem numi marea civilizație cognitivă, sau marea civilizație a
cogniției, comunitățile umane, formele și formulele condiției umane sunt și
vor fi, probabil, totdeauna diferite. Analiza și cunoașterea acestor diferențe
este esențială pentru cunoașterea și înțelegerea condiției umane.
„Mizerabilă omenire eroică și grandioasă”, aceasta-i condiția umană!
rezultă din ceea ce scrie Malraux în unul dintre cele mai frumoase romane
din literatura lumii, intitulat chiar așa: Condiția umană�. Pentru a scăpa
de angoasă și „a nu fi decât un om”, iubirea este nu doar un alt mijloc, ci
unicul, poate chiar singurul, în condițiile date, cele ale unei revoluții pentru
instaurarea comunismului în China... Dar nu orice iubire, ci numai iubirea
veritabilă a unuia față de celălalt, dovedită de Kyo și de May, eroii principali
ai acestui roman. Numai o astfel de iubire poate fi și este cu adevărat unica
în măsură să pună capăt imensei solitudini a acestor ființe pământene, numite
oameni.
Condiția umană este, de fapt, așa cum afirmam la începutul acestui
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articol, o noțiune de sorginte existențialistă, care, așa cum subliniam mai sus,
se opune naturii umane, natură care, de fapt, în viziunea existențialiștilor nu
există. Omul există înainte de natura sa, înainte de a fi definit de un concept.
De aceea, în concepția existențialiștilor, omul însuși trebuie să-și asume
libertatea de se defini pe sine, de a inventa adică modalitatea de a fi om pentru
el însuși și pentru întreaga umanitate, iar această libertate, asumată de om,
înseamnă și responsabilitatea alegerii modului său de a fi și de a acționa.
Oamenii nu au deci o esență, ci doar o condiție, iar condiția lor este, de
fapt, libertatea lor condiționată.
Actualitatea depășește însă și acest raționament în care omul liber
devine, de fapt, înlănțuit de responsabilitatea libertății și, promovând simplist
și necondiționat drepturile omului, formulate într-un amurg de lanț belicos
așa cum a fost ultimul mare Război Mondial, cel de al doilea, trece în cealaltă
extremă, cea a individualismului de factură non-liberală, în care monada
substituie Universul, iar Universul nu există decât ca suport al monadei.
În fapt, spargerea bipolarității, ieșirea din echilibrul terorii nucleare și
intrarea în haosul economico-financiar generat de necondiționarea libertății
(totuși, condiționate, pentru că libertate absolută nu există) și de o bătălie
surdă a marilor puteri pentru putere, hegemonie, dominanță strategică și
influență, au declanșat, ceea ce noi numim aici, amurgul libertății. De aici și
până la moartea sa deplină și definitivă – deci până la libertatea absolută –, nu
a mai rămas nici măcar un pas. Pentru că jumătate din el deja a fost parcursă.
Chiar articolele 1 și 2 din Declarația Universală a Drepturilor Omului
conțin în ele nu numai premisa, dar și condiția de a nu fi respectate. Potrivit
articolul 1, „toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în
drepturi”, dar, imediat, adică în articolul următor, se spune că, desigur, pentru
a se realiza acest deziderat al libertății oamenilor în demnitate și în drepturi,
„nu se va face nicio deosebire după statutul politic, juridic sau internațional
al țării sau teritoriului de care ține o persoană, fie că această țară sau teritoriu
sunt independente, sub tutelă, neautonome sau supuse vreunei alte limitări
a suveranității”. Cum să fii liber și demn într-o țară neliberă!? Cum să fii
liber și demn, într-o lume în care băncile și corporațiile înrobesc, creează
dependențe uriașe, pe zeci de ani și generează crize cumplite? Cum să fii
liber și demn, și, mai ales, cum să crezi că „nimeni nu va fi ținut în sclavie”,
așa cum scrie la articolul 3 din această Declarație Universală a Drepturilor
Omului, de vreme ce, azi, aici, acum și pretutindeni, în cvasitotalitatea lor,
16
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oamenii de pe planata Pământ sunt sclavii băncilor, corporațiilor, stăpânilor
care guvernează din umbră lumea, mașinațiunilor financiare și ai politicilor și
strategiilor de consum. Desigur, este vorba de o formă modernă de sclavie, în
care nu ai lanțuri la picioare, ci la creier. Cum să fii liber, când ești manipulat
la tot pasul, când ai devenit strict dependent de „regimentul corporatist”
din care faci parte, de rețeaua universală care ține toți oamenii în țarcul lui
global, prin efectul uluitor și năucitor al informației în timp real, care este, de
fapt, manipulare, dar foarte însingurat în sentimentele, trăirile și uriașele tale
angoase? Cum să fii liber și mai ales egal cu celălalt când doar 1% (unu la
sută) din oamenii planetei dețin jumătate din bogățiile ei, potrivit unui raport
al Oxfam din 19 ianuarie 2015?3
Și întrebările pot continua. Desigur, condiția umană de azi nu este
aceeași cu cea din vremea Greciei antice, când cetățeni erau doar nobilii,
negustorii, militarii și proprietarii, nu sclavii, nici străinii. Sclavul de azi
este, de fapt, la fel de înlănțuit cu cel de ieri, dar are iluzia că, fiind cetățean
liber al unei țări, al Uniunii Europene sau al lumii, este și egalul celui care-i
controlează viața, desigur, tot cetățean și el. Gândirea lui, a insului din marea
mulțime de datori și consumatori, din mulțimea celor 99 la sută dintre cei care
nu fac parte din elita celor unu la sută ce sunt proprietari ai jumătate din averea
planatei, este cea a consumatorului, a celui care are iluzia că totul se face
pentru el, că toți sunt servitorii lui, întrucât îi oferă produsele și serviciile de
care are el nevoie (hrana condiționată și contrafăcută, laptopul, tableta, jocul
electronic, pariul online, facebook-ul, rețeaua virtuală planetară, garderoba,
creditul, filmul, videoclipul, ruleta, casa, strada, parcul, televizorul, jurnalul
în care poți să scrii ce vrei, forum-ul în care poți să-l beștelești cum vrei
pe celălalt, cârciuma, prostituata, clinica privată, adică tot ce-ți poate pofti
inima, desigur, în schimbul tău, al vieții și mentalității tale și calității tale de
veșnic dator, consumator și ascultător cuminte, cu iluzia că ești important,
ascultat și luat în seamă.
În loc de concluzie
Odată cu globalizarea controlată de cei care vor cu orice preț bogăția
totală a planatei Pământ și chiar a Universului (deja se vând meteoriți foarte
bogați în fier), dar mai ales puterea și influența, a apus, cu nori grei și aurore
Les 1% possèdent 50% du monde. La nausée devant le rapport 2015 d’Oxfam, https://mrmondialisation.org/
les-1_pourcent-possedent-50-du-monde/
3
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boreale naturale și/sau artificiale, și ultima stea a libertății tale. A apus, de fapt,
pentru toată lumea, chiar și pentru cei care au impresia că sunt la butoane,
iar în locul ei, faimoasa epocă în care tocmai am intrat cu toții buluc – și
pe care unii o numesc deja, cu argumente de tot felul, societate cognitivă,
societate bazată pe cunoaștere sau cognosocietate – a pus pe rol, dependența,
interdependența, controlul și manipularea. Într-o astfel de societate, libertatea
poate deveni – chiar devine – periculoasă. De aceea, în viitor, fiecare om va
trebui să poarte un cip. Spre binele lui, desigur.

18
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Rezumat
Începând cu anul 2014, Curtea de Conturi a României a efectuat un
amplu audit al performanței din educația și cercetarea românească, care a
fost prezentat în rapoartele publicate – rapoarte ce reflectă starea catastrofală
a acestor domenii strategice, care condiționează dezvoltarea pe termen lung
a României.
De asemenea, Academia Română a elaborat Strategia de dezvoltare a
României pe următorii 20 de ani, din care rezultă starea de fapt a sistemului și
căile de urmat pentru redresarea educației și cercetării românești.
Sistemul de învăţământ universitar din România este într-un plin proces
de schimbare. Noile tendinţe reformiste au impus repoziţionarea unităţilor
de învăţământ superior în mediul economic şi social. Cerinţa dezvoltării
sistemului de învăţământ superior provine din faptul că dezvoltarea economică
a unei ţări este direct legată de calitatea capitalului uman.
Cuvinte cheie: educaţie, cercetare, dezvoltare, inovare, universitate
antreprenorială
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Summary
Starting with 2014, Rumanian Court of Auditors has conducted a
comprehensive audit regarding performance of the Romanian education and
research, which was presented in the published reports-reports that reflect
catastrophic state of these policy areas, which condition Romania’s long-term
development. Also, Romanian Academy developed Development Strategy of
Romania for the next 20 years, from witch result the status quo of the system
and ways forward for the recovery of Romanian education and research.
University education system in Romania is in a process of change. The new
reformist tendencies imposed repositioning higher education institutions in
social and economic environment. Requirement of higher education system
development comes from the fact that economic development of a country is
directly related to the quality of human capital.
Keywords: education, research, development, innovation, entrepreneurial
university
1. Introducere
Începând cu anul 2014, Curtea de Conturi a României a efectuat un amplu
audit al performanței din educația și cercetarea românească, care a fost prezentat
în rapoartele publicate – rapoarte ce reflectă starea catastrofală a acestor domenii
strategice, care condiționează dezvoltarea pe termen lung a României.
De asemenea, Academia Română a elaborat Strategia de dezvoltare a României
pe următorii 20 de ani, din care rezultă starea de fapt a sistemului și căile de urmat
pentru redresarea educației și cercetării românești.
Concluziile acestor rapoarte și strategii au fost însușite de autorii acestui
articol, care își propun să facă publice informațiile îngrijorătoare publicate de Curtea
de Conturi a României, de Academia Română și să adauge noi elemente de analiză
asupra performanței deficitare din educația și cercetarea românească.
2. O analiză a evoluţiei sistemului universitar din România
Sistemul de învăţământ universitar din România este într-un plin proces de
schimbare. Noile tendinţe reformiste au impus repoziţionarea unităţilor de învăţământ
superior în mediul economic şi social. Cerinţa dezvoltării sistemului de învățământ
superior provine din faptul că dezvoltarea economică a unei ţări este direct legată de
calitatea capitalului uman.
Învăţământul superior din România a cunoscut transformări majore după
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1990. În primul rând, a crescut spectaculos numărul de studenți.
În perioada 1990-2010, numărul acestora a crescut de la 164507 la 999523.
S-a înregistrat o creştere de aproximativ 6 ori. Numărul de instituţii de învăţământ
superior a crescut de la 56 de universităţi (cu 186 facultăţi în 1990) la 107 universităţi
(cu 629 facultăţi în 2010). Numărul de cadre didactice a crescut de la 11803 în 1990 la
27765 în 2011 fiind înregistrată o creştere de doar 2,35 ori în comparaţie cu creşterea
de 6 ori a numărului de studenţi. Acest lucru a condus la o degradare a calităţii
învăţământului datorită creşterii raportului dintre numărul de studenţi şi numărul de
cadre didactice. După 1990, s-a înregistrat apariţia primelor universiţăti private ca
alternativă la învăţământul public.
Baza materială a învăţământului superior a cunoscut o dezvoltare, dar nu
în acelaşi ritm cu creşterea numărului de studenţi. Dacă în 1990, universităţile din
România aveau 933 de amfiteatre, 2361 săli de seminar şi 3994 laboratoare, în 2011
exista un număr de 3160 amfiteatre, 4316 săli de seminar şi 9456 laboratoare. Rezultă
o dezvoltare extensivă a învăţământului superior, dezvoltare ce nu se poate menţine
pe termen lung.
Creşterea numărului de studenţi nu a fost corelată cu creşterea numărului de
cadre didactice şi nici cu dezvoltarea bazei materiale. În ultimii patru ani, se constată
deja o scădere a numărului de studenţi faţă de maximul atins în anul universitar 20082009, scădere datorată scăderii numărului de absolvenţi de liceu şi a efectelor crizei
economice. Pentru o dezvoltare intensivă a învăţământului superior sunt necesare
profunde măsuri de transformare a universităţilor, pe calea antreprenoriatului
academic.
Printre multiplii factori de influenţă asupra tranziţiei universităţilor, în ceea
ce priveşte rolul lor, se află schimbările din economiile avansate către sistemele
inovative bazate pe cunoaştere, deschise şi mai interactive. Aceste schimbări provoacă
universităţile să-şi reorganizeze cercetarea şi inovarea, să-şi evalueze misiunea şi
metodele educaţionale, precum să-şi dezvolte schimbul de cunoaştere. Acest proces
de transformare a fost conceptualizat în ultima vreme în moduri diferite, începând de
la ideea că este o schimbare a “contractului social” dintre universitate şi societate,
până la consideraţia că este o schimbare a modului de a produce cunoaşterea3.
Comparativ cu ţările dezvoltate din Uniunea Europeană, universităţile din
România se confruntă cu multe probleme, în ceea ce priveşte transformarea acestora
în universităţi antreprenoriale. Există o finanţare publică deficitară a educaţiei şi
cercetării ştiinţifice şi cele mai multe universităţi nu au venituri proprii, cu care să
poată suplimenta fondurile guvernamentale. Indisponibilitatea unor fonduri adecvate
cauzează universităţilor dificultăţi în îndeplinirea misiunii şi obiectivelor acestora.
Astfel, universităţile întâmpină greutăţi în:
- asigurarea calităţii învăţământului;
MARTINELLI, Arianna, MEYER, Martin, TUNZELMANN von Nick, (2008), Becoming an entrepreneurial
university? A case study of knowledge exchange relationships and faculty attitudes in a medium-sized, research-oriented university, JOURNAL TECHNOL TRANSFER 33, 2008, p. 259–283.
3
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- achiziţionarea echipamentelor şi materialelor pentru cercetare;
- asigurarea unei tehnologii moderne de informare şi comunicare.
Transformările antreprenoriale ce vor urma în universităţi şi coalescenţa
(destrămarea) lumii academice şi economice constituie subiectul unor dezbateri
intense, în ultimii ani4. Aceste forme emergente trebuie studiate pentru o
înţelegere mai profundă a acestora în scopul evaluării impactului asupra ştiinţei şi
antreprenoriatului. Procedând astfel, vechiul model de cercetător universitar va fi
depăşit de modelul antreprenorului academic (universitar), în care profesorul este
cercetător şi antreprenor, în acelaşi timp.
De ce trebuie să promovăm universitatea antreprenorială? La această
problemă este de arătat care este finalitatea proiectului unei asemenea activităţi în
cadrul universităţii. Activitatea antreprenorială a universităţilor este intrisec legată
de proprietatea intelectuală, prin elaborarea invenţiilor, a modelelor de utilitate
sau a mărcilor, a operelor ştiinţifice sau literar-artistice. De aceea, lucrarea vizează
mijloacele utilizate pentru modernizarea universitătii prin adaptarea cunoaşterii,
rezultatelor şi capabilităţilor obţinute în centrele de cercetare ale universităţii, în
scopul compatibilizării cu cerinţele mediului socio-economic.
3. Analiza investițiilor în educaţie si cercetare
Productivitatea şi competitivitatea internaţională a unei ţări depind de rapida
acumulare a cunoaşterii şi de transferul efectiv al tehnologiilor şi a experienţei
pozitive. Peters L. Daniels a încercat să găsească o dependenţă între cheltuielile de
cercetare ştiinţifică dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) şi variaţia exporturilor
mondiale5.
În conformitate cu concluziile acestui studiu, care a fost elaborat pe baza
datelor statistice din intervalul anilor 1978-1988, se arată că nu există o relaţie
explicită între cheltuielile de CDI şi variaţia PIB-ului.
Indicii adimensionali de variaţie ai PIB şi CDI sunt definiţi după cum urmează:
∂PIB = [ (PIB)f – (PIB)i ] /(PIB)i
∂CDI= [ (CDI)f – (CDI)i] / (CDI)i
în care indicii au semnificaţia:
i – la începutul perioadei de analiză;
f – la sfârşitul perioadei de analiză.
Cu ajutorul acestor relaţii şi a datelor statistice6,7 se calculează variaţiile PIB
şi CDI, în perioada 1987-1997, pentru un grup de zece ţări, între care şi România. În
JAIN, S., et al. (2009), Academics or entrepreneurs? Investigating role identity modification of university scientists involved in commercialization activity, RESEARCH POLICY 38 (2009),p. 922–935.
5
PETERS L. Daniels, Translating National R & D Investment into Trade Succes: An exploration into some dynamic linkages, SCIENCE AND PUBLIC POLICY, Vol. 24, April 1977, p.113 – 122.
6
*** Main Science and Technology Indicators, OECD1998
7
*** National Science Board, Science & Engineering Indicators – 1998, Arlington, VA: National Science Foundation, 1998 (NSB 98 – 1), SUA.
4

22

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(26)/2016

UNIVERS EDUCAȚIONAL

Variatia PIB (d pib), 1987-1997

figura nr. 1 se prezintă variaţia PIB-ului, în corelaţie cu variaţia cheltuielilor CDI, în
cazul acestor ţări, pe durata unui deceniu (1987 – 1997).
După o perioadă de 10 ani, în cazul grupului de ţări puternic industrializate
(SUA, Franţa, Anglia, Italia) se constată că, deşi, alocările pentru CDI (% din PIB) au
scăzut, PIB-ul a crescut, indicele de variaţie al acestuia având valori mai mici de 0,3.
În cazul Germaniei, deşi, alocările pentru CDI au scăzut mai pronunţat, totuşi, PIBul a crescut semnificativ, indicele de variaţie al acestuia fiind ∂PIB = 0,5. În schimb,
cheltuielile CDI ale Japoniei şi Canadei au crescut, în condiţiile în care a crescut şi
PIB-ul, ∂PIB fiind de 0,34 pentru Japonia, respectiv 0,25 pentru Canada. Mai pronunţat
apare fenomenul în cazul Noii Zeelande, care la un ∂CDI= 0,38 îi corespunde un ∂PIB =
0,73, deci o creştere destul de pronunţată a PIB-ului. Coreea de Sud prezintă un ∂CDI=
1,2 , adică o creştere mare a cheltuielilor cu CDI, căreia îi corespunde un ∂PIB =1,16 ,
ceea ce înseamnă o mare creştere a PIB – ului. În ceea ce priveşte România, indicele
de variaţie a cheltuielilor CDI are o valoare ∂CDi= - 0,54 căruia îi corespunde un ∂PIB
= - 0,46. Aceste variaţii arată că, dacă, au scăzut drastic cheltuielile cu CDI, la fel de
drastic a scăzut şi PIB-ul românesc. Din aceste calcule şi observaţii, putem estima că
nu există o relaţie de dependenţă explicită între cheltuielile CDI şi variaţia PIB – ului,
ceea ce înseamnă că ar trebui luaţi în analiză şi alţi factori de influenţă.
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Figura nr. 1 - Variaţia PIB – ului, în corelaţie cu variaţia cheltuielilor CDI
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Un asemenea factor de influenţă ar putea fi capitalul social. Ca factor social de
influenţă, acesta sugerează că proprietatea şi exploatarea eficientă a acesteia depind
mult de setul de valori comune şi de sociabilitate. Ar putea fi identificaţi şi alţi factori
de influenţă a PIB-ului, în scopul de a găsi relaţia de dependenţă explicită, relaţie,
în cadrul căreia, o pondere semnificativă o are investiţia în CDI. Aceasta necesită
cercetări în profunzime, deoarece inovarea, ca proces, este mai mult decât un mijloc
de a redresa problemele tranziţiei şi ale dezvoltării, prin balanţa plăţilor. Într-o primă
aproximaţie, se poate evalua că simpla investire în CDI nu rezolvă automat problema
creşterii PIB-ului. Această investire trebuie asociată capitalului social, capacităţii
inovative, cât şi altor factori de influenţă.
Indicele productivităţii inovative se defineşte cu relaţia:
∂i = ( C1 – C0 ) / ( C1 + C0 )
în care: C1 – cheltuielile CDI efectuate pe un cercetător, lei / cercetător.
C0 – cheltuielile CDI efectuate pe un brevet de invenţie, lei / brevet.
Valorile indicelui productivităţii inovative au fost calculate pentru un grup de
şapte ţări, între care şi România. Aceste valori calculate sunt reprezentate grafic în
figurile: 2a, 2b şi 2c.
În figurile 2a, 2b şi 2c se prezintă evoluţiile, în timp, ale următorilor parametrii
ai dezvoltării prin CDI:
• PIB / cap locuitor, considerat ca un indicator al bunăstării.
• Cheltuielile cu CDI.
• Indicele productivităţii inovative.
Se observă că, în cazul ţărilor cu valori mari ale PIB / cap locuitor, corelat şi
cu cheltuielile CDI, corespund valori ale ∂i mai apropiate de zero.
De regulă, C0 ≥ C1 şi, de aceea, cazul ideal este dat de C0 = C1, situaţie în care
∂i = 0.
Astfel, SUA, care prezintă cel mai mare PIB / cap locuitor şi alocă cheltuieli
mari de CDI, realizează un indice al productivităţii inovative cu valori de – 0,77 ,
până la – 0,83 , în timp ce Coreea de Sud realizează ∂i = - 0,19 …… - 0,5.
România realizează ∂i cele mai apropiate de valoarea “-1“ (C1 = 0 → ∂i = - 1),
ceea ce înseamnă o foarte scăzută productivitate inovativă, care se reflectă într-un
PIB / cap locuitor modest, cu valori cuprinse între 1120 – 1346 USD / cap locuitor.
Observaţii de acelaşi tip se pot face şi în cazul celorlalte ţări analizate.
Ceea ce trebuie remarcat, ca evident, este că indicele de productivitate inovativă
prezintă valori cu atât mai apropiate de zero, cu cât scad cheltuielile CDI / cercetător
şi cu cât scad cheltuielile CDI / brevet. Cu alte cuvinte, stimularea factorului uman,
asociată unei dotări tehnico-ştiinţifice corespunzătoare, determină creşterea venitului
pe cap de locuitor, deci a PIB-ului. În cazul acestor ţări, dar şi în general, chiar dacă
s-a mărit numărul parametrilor de analiză (∂i , cheltuielile CDI, nr. populaţiei, nr.
cercetători, nr. brevete, PIB), relaţia de dependenţă cu PIB-ul rămâne, în continuare,
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implicită. Aceasta înseamnă a remarca “prezenţa” şi a altor factori, în spatele acestor
cifre şi curbe. Aceşti factori, care sunt mai mult de natura socio-culturală, trebuie
studiaţi profund, iar, în cazul ţărilor în tranziţie, această cercetare reprezintă o mare
miză ştiinţifică, dar şi una pragmatică.
Pentru a înţelege legătura funcţională între parametri care se asociază la
crearea bunăstării unei naţiuni, este necesar să se studieze, în continuare, influenţa
productivităţii inovative şi a cheltuielilor de CDI asupra evoluţiei PIB-ului. Fără a se
reuşi a se pune în evidenţă, decât, o dependenţă implicită, rezultatele obţinute, arată
că, în contextul acţiuni şi a unor factori socio-culturali, productivitatea inovativă şi
cheltuielile CDI influenţează, într-o mare pondere, variaţia PIB-ului.
Acest aspect ne indică faptul că mai trebuie făcute cercetări, care să aibă în
origine realitatea românească, psiho-sociologia poporului român, pentru a defini
tranziţia ca pe un fenomen complex, atât din punct de vedere inovativ, cât şi sociocultural.

PIB (USD) / cap de locuitor
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Figura nr. 2 a. Evoluţia PIB/Cap locuitor
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Figura nr. 2 b. Cheltuielile cu CDI
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Figura nr. 2 c –Indicele productivităţii inovative
Rezultatele acestor cercetări ar putea asigura succesul României în procesul
dezvoltării şi al tranziţiei, prin transformarea societăţii către o cultură inovativă
şi adaptativă, astfel încât aceasta să susţină emergenţe şi străpungeri tehnologice
corespondente unei rapide creşteri a competitivităţii româneşti.
Analiza evoluţiei, pe perioade mari, a Produsului Intern Brut (PIB) arată că
investiţiile efectuate în CDI, cu circa 4 –5 ani anterior, se reflectă implicit într-o
creştere a PIB-ului.
Studiind evoluţia acestor doi parametri, pe un grup de patru ţări, între care și
România8 9 (figura nr. 3), se observă o similitudine între alura anterioară a curbei CDI
şi alura posterioară a curbei PIB-ului.
În perioada 1981-1986, Coreea de Sud a efectuat cheltuieli de CDI în valoare
de 12,9 miliarde USD, ceea ce a determinat, în asociere cu alţi factori, o creştere a
PIB – ului de 1,2 ori, în anul 1990, faţă de anul 1986. Acelaşi fenomen se observă
şi pe celelalte porţiuni de curbă, corespondente perioadelor de 4 –5 ani. Franţa, în
aceeaşi perioadă, a alocat 121,9 miliarde USD pentru CDI.
În următoarea perioadă, aceasta prezenta, în anul 1990, un PIB de 1,14 ori mai
mare decât în 1986. De asemenea, Noua Zeelandă, care cu 1,91 miliarde USD alocaţi
pentru CDI în perioada 1987-1991, obţine o creştere a PIB-ului de 1,2 ori în 1996,
faţă de anul 1991. In cazul României, se observă fenomenul invers.
Astfel, aceasta a alocat 1,5 miliarde USD pentru CDI, în perioada 1989-1993,
ceea ce corespunde la un PIB, în 1998, aproape egal cu cel din anul 1993. Acelaşi
fenomen, mult agravat, se repetă şi în perioada 1993-1997, cu rezultatul scăderii şi
mai pronunţate, la o cotă de avarie, a PIB-ului, ca efect al unei politici inadecvate de
scădere continuă a investiţiilor în CDI.
*** Main Science and Technology Indicators, OECD1998
*** National Science Board, Science & Engineering Indicators – 1998, Arlington, VA: National Science Foundation, 1998 (NSB 98 – 1), SUA.
8
9
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În ceea ce priveşte bunăstarea din România, aceasta a scăzut drastic, în perioada
analizată, în timp ce ea a crescut în ţările care au investit constant în CDI (figura nr. 4
). Faţă de anul 1989, în România PIB – ul / cap locuitor a scăzut la jumătate, în anul
1999, ceea ce explică rata mare a sărăciei din prezent.
Într-o perioadă de 10 ani, cuprinsă între 1987 – 1997, în Franţa PIB-ul / cap
locuitor a crescut cu 17 %, în Coreea de Sud acesta s-a dublat, iar în Noua Zeelandă
acesta a crescut de 1,5 ori.

a)

b)
Figura nr. 3 (a şi b) – Evoluţia PIB – ului în corelaţie cu evoluţia cheltuielilor cu
CDI
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Figura nr. 4 – Evoluţia PIB / cap locuitor
4. Mecanisme ale universității antreprenoriale pentru inovare prin
valorificarea proprietăţii intelectuale
În înţelesul acestei lucrări, universitatea inovativ-antreprenorială vizează
valorificarea proprietăţii intelectuale, care înseamnă toate iniţiativele şi activităţile
antreprenoriale care conduc la creşterea valorii rezultatelor cercetării şi în general a
cunoaşterii produse de universitate.
În mod specific, valorificarea proprietăţii intelectuale implică mijloacele
antreprenoriale utilizate pentru adaptarea cunoaşterii, rezultatelor şi capabilităţilor
obţinute în centrele de cercetare, în scopul compatibilizării cu cerinţele mediului
socio-economic.
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Modelul general cunoscut al antreprenoriatului academic prezintă în detaliu
toate traiectoriile posibile ale producerii cunoaşterii şi funcţiile domeniului
antreprenorial al universităţii (figura nr. 5).

Figura nr. 5. Antreprenoriatul academic
Mecanismele valorificării antreprenoriale a proprietăţii intelectuale sunt acele
operaţii care asigură diseminarea unei anumite tehnologii de la furnizor la beneficiar.
În general, aceste procese pot fi financiare, tehnologice sau umane. Acestea constă
din variate forme de proceduri, începând de la forme active, precum comunicarea
interpersonală, până la forme pasive, de exemplu, lectura unei reviste tehnice.
Mecanismele de valorificare a proprietăţii intelectuale se pot împărţi în şapte
categorii, aşa cum se prezintă sintetic în tabelul nr. 1.
Tehnologiile care fac obiectul valorificării antreprenoriale a proprietăţii
intelectuale sunt înglobate în brevete de invenţie, modele de utilitate, desene, mărci,
know-how, inclusiv informaţii şi date tehnologice, servicii tehnologice, suport
tehnologic şi alte drepturi de protecţie a chip-urilor şi software. Schimbarea structurii
şi funcţiilor universităţilor a devenit o necesitate crucială în transformarea fluxului de
cunoaştere în noi surse de inovare industrială10.
În scopul de a se aduce beneficii economice, s-au dezvoltat variate forme
organizatorice ale universităţilor, care includ structuri antreprenoriale cum sunt
oficiile de proprietate intelectuală, de transfer tehnologic, de licenţiere, facilităţi de
incubare şi spin-offs.
CHANG, Y.,C., ş.a. (2006), Managing academic innovation in Taiwan: Towards a scientific–economic framework, TECHNOLOGICAL FORECASTING & SOCIAL CHANGE 73, 2006, p.199–213.
10
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Tabelul nr.1
Mecanisme de valorificare antreprenoriale a proprietăţii intelectuale
									

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Categoria

Sub - categoria

Grupuri de recenzie ale utilizatorului final
Grupuri de recenzie tehnică
Consorţii industriale
Cercetare – dezvoltare în parteneriat
Colaborare cu participaţie la costuri
Proiecte demonstrative
Facilităţi pentru utilizator
Colaborare fără participaţie la
Contractare cercetare – dezvoltare
costuri
Lucrări pentru terţi
Personal de consultanţă
Schimb de personal
Personal invitat
Transfer de personal
Licenţiere
Firme de spin off
Licenţiere / spin off
Parcuri ştiinţifice şi tehnologice
Incubatoare tehnologice de afaceri
Organizaţii de brokeraj
Conferinţe, seminarii, ateliere
Diseminare activă a informaţiei
Centre de informare tehnologică
Învăţământ
Corespondenţă poştală, inclusiv e-mail
Rapoarte tehnice
Diseminare pasivă a informaţiei
Articole de revistă
Video-înregistrări
Buletine electronice
Grupuri de consultanţă

5. Constatările Curții de Conturi a României și ale Academiei Române11
Factorul care a influenţat decisiv dezvoltarea economică din ultimele decenii
şi care va fi în centrul transformărilor viitoare este tehnologia (privită în sens larg),
a cărei utilizare presupune cunoştinţe, abilităţi şi competenţe adecvate, adică o forţă
de muncă calificată, de a cărei calitate şi disponibilitate depinde competitivitatea
oricărei naţiuni. Prin urmare, învăţământul superior este chemat să răspundă acestui
Textul a fost preluat din Raportul Curţii de Conturi fără a fi prelucrat pentru a nu deforma mesajul îngrijorător
al acestuia. Oricum, acest ultim Raport al Curţii de Conturi al României poate fi considerat primul necrolog oficial
al educaţiei universitare din România. De aceea, am considerat că este potrivit un astfel de titlu pentru un articol de
analiză a evoluţiei sistemului universitar din România.
11
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deziderat, fapt pentru care trebuie să se asigure că absolvenţii săi:
- dobândesc cunoştinţele şi competenţele adecvate;
- îşi găsesc locuri de muncă unde îşi pot folosi aceste cunoştinţe şi
competenţe.
Aceste două elemente reprezintă outputurile esenţiale ale sistemului şi, în
consecinţă, îi definesc performanţele.
Din păcate, nu au existat preocupări în a evalua performanțele sistemului
şi a-i valida (sau invalida) eficienţa şi eficacitatea. Se pare că toate strategiile şi
politicile din domeniul învăţământului s-au orientat spre o dezvoltare cantitativă,
pentru a justifica existenţa sistemului.
Evoluţia învăţământului superior românesc cuprinde două perioade distincte:
a) Perioada de expansiune necontrolată (1990 – 2009), caracterizată printr-o
absenţă a preocupărilor pentru calitate şi performanță. După semnarea Declaraţiei de
la Bologna au început să fie „importate” politici europene, însă, până în prezent,
transpunerea în realităţile învăţământului superior românesc este mai mult formală.
Până în anul 2010, învăţământul superior nu a fost afectat de declinul
demografic, efectivele de după 1970 alimentând continuu generaţiile candidaţilor
pentru învăţământul superior.
Finalizarea învăţământului liceal fără a exista calificări certe pentru piaţa
muncii şi ratele mari de promovabilitate a examenului de bacalaureat au alimentat
cererea pentru învăţământul superior, fără a exista garanţii că au fost dobândite
competenţe de bază necesare parcurgerii unui ciclu de educaţie de nivel superior.
Înainte de 1990, în sistemul de planificare centralizată erau cuprinse şi facultăţile,
cărora li se repartizau un număr limitat de locuri pentru admitere. În toată această
perioadă, s-au acumulat multe frustrări, dar s-au consolidat şi mentalităţi conform
cărora diploma contează, fiind asigurat un loc de muncă mai bine plătit. Universităţile
au valorificat din plin acest mediu confuz şi au abdicat rapid de la misiunea lor
socială, neconsiderându-se responsabile în a forma studenţi care pot demonstra că
stăpânesc anumite competenţe şi abilităţi şi nici pentru faptul că absolvenţii nu îşi
găsesc locuri de muncă. În toată această perioadă, nimeni nu le-a evaluat după aceste
criterii şi nimeni nu le-a tras la răspundere pentru eşecuri. Din interese financiare,
singura preocupare cu adevărat relevantă a fost înmatricularea cât mai multor
studenţi, indiferent de calitatea pregătirii acestora.
Crearea a numeroase universităţi a constituit suportul expansiunii rapide
a înmatriculărilor, iar Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare
(CNEAA), înfiinţat în anul 1993, nu a avut capacitatea de a evalua fiecare instituţie
şi fiecare program de studii pentru autorizare provizorie şi acreditare şi nici
autoritatea de a impune măcar standarde minimale de calitate. Însă cadrele didactice
din universităţile de stat nu au văzut în aceste universităţi parteneri educaţionali, ci
oportunităţi de sporire a veniturilor. Practica cumulului de norme didactice la mai
multe universităţi devenise atât de răspândită şi atât de păguboasă pentru calitatea
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(26)/2016

31

UNIVERS EDUCAȚIONAL
învăţământului superior încât s-a simţit nevoia limitării prin lege a numărului de
norme ce pot fi cumulate (art.93 alin. 4 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic). Dar, Curtea Constituţională a declarat articolul ca fiind
neconstituţional, întrucât îngrădeşte dreptul la muncă. Ca urmare a înlăturării acestui
impediment legal, practica a continuat neîngrădită.
b) Perioada contracţiei învăţământului superior (2010 – până în prezent),
caracterizată printr-o contracţie rapidă şi severă. Dar, contracţia nu a fost determinată
de politici menite să racordeze sistemul la nevoile economico–sociale ale României şi
ale pieţei unice europene, ci s-a datorat unor factori externi sistemului de învăţământ
superior. Începând cu anul 2010, unda de şoc a scăderii demografice determinată
de reducerea natalităţii şi de emigrarea declanşată imediat după anul 1990 a ajuns să
afecteze şi efectivele de populaţie în vârstă de 19-24 ani. Tendinţa este de durată astfel
încât bazinul de recrutare pentru învăţământul universitar se va reduce continuu.
Abandonul şcolar prematur, dar mai ales măsurile luate la nivelul
învăţământului preuniversitar (reactivarea rutelor alternative şi creşterea exigenţei
la examenul de bacalaureat) au determinat o reducere substanţială a numărului de
absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care pot accede, conform legislaţiei
româneşti, în învăţământul superior.
Slaba calitate a învăţământului superior românesc, consecinţă a transformării
acestui învăţământ într-unul de masă, este un factor care va contribui la amplificarea
fluxurilor de plecări la studii în străinătate. Pierderile de candidaţi la studii
superioare determinate de plecări nu sunt compensate de venirile la studii în
România. Refacerea credibilităţii în învăţământul superior românesc necesită timp şi
eforturi considerabile pe linia îmbunătăţirii calităţii şi a performanţelor. Confruntaţi
cu o suprasaturare cu diplome a pieţei interne şi cu o piaţă externă mult mai selectivă,
din ce în ce mai mulţi tineri români nu mai consideră învăţământul superior o
oportunitate pentru propria lor carieră. Odată cu dezvoltarea economiei private, a
început să se maturizeze şi piaţa muncii şi au început să apară din ce în ce mai multe
semnale conform cărora diploma nu mai este o garanţie a locului de muncă şi, cu
atât mai puţin, a posturilor bine plătite. Învăţământul superior a contribuit din plin la
propriul regres. Goana după avantaje financiare individuale şi instituţionale a trimis
în derizoriu orice strategie raţională, iar decontul nu a întârziat să apară.
Învăţământul superior a avut în perioada 1990 – 2013 o dinamică autonomă,
necorelată cu cea a economiei naţionale.
În timp ce, după o scădere cu 25%, Produsul Intern Brut al României a atins
valoarea din anul 1989 abia în anul 2004, în toată această perioadă de regres şi
restructurare a economiei naţionale reflectată şi în scăderea ratei de ocupare a forţei
de muncă cu cca 20%, numărul studenţilor înmatriculaţi în învăţământul superior
a crescut de aproape 4 ori. După încă trei ani de creştere (5,5 ori faţă de 1989),
trendul numărului de studenţi înmatriculaţi îşi inversează sensul, dar de această dată
pe fondul unei tendinţe de creştere a PIB.
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Rata de creştere a învăţământului superior din România a fost cea mai
mare din Europa. Această rată s-a situat cu mult peste media ţărilor membre UE – 27.
Creşterea numărului de studenţi înmatriculaţi în învăţământul superior din România
în anul 2009 (anul de vârf al înmatriculărilor) faţă de anul 1998 a reprezentat 20%
din creşterea pe total UE – 27 (exclusiv România) în aceeaşi perioadă, în timp ce
populaţia în vârstă de 19 – 24 ani a României reprezintă numai 4,4% din populaţia
întregii UE – 27 din aceeaşi grupă de vârstă. Această creştere masivă a numărului de
înmatriculări în învăţământul superior a condus la un grad foarte înalt de cuprindere
în învăţământ a populaţiei în vârstă de 19 – 23 ani şi peste. O proporţie însemnată
din elevii de 15 ani au rezultate slabe la testele PISA. Dar, până în anul 2011 rata
de promovare a examenului de bacalaureat era foarte ridicată. Nivelul scăzut
de pregătire al elevilor de liceu a fost pus în evidenţă de supravegherea video a
examenului de bacalaureat. După introducerea acestei măsuri, promovabilitatea s-a
redus la jumătate. În condiţiile unei rate mari de tranziţie în învăţământul superior
este foarte probabil că până în anul 2011 o mare parte dintre elevii slab pregătiţi să
fi ajuns în universităţi, iar de aici în piaţa muncii ca posesori de diplome de studii
superioare.
Slaba pregătire a candidaţilor la o pregătire universitară, admişi şi promovaţi
până la terminarea studiilor, constituie o primă dovadă a calităţii îndoielnice a
învăţământului superior românesc. La expansiunea sa necontrolată au contribuit
deopotrivă atât universităţile publice cât şi cele private, cu toate că universităţile
publice primesc subvenţii de la buget. După autorizarea universităţilor publice de a
înmatricula studenţi cu taxă, expansiunea învăţământului superior s-a făcut, în mare
măsură, pe seama înmatriculărilor de studenţi plătitori de taxe. Deci, populaţia era
dispusă să investească în educaţie, dar nu ajunsese la maturitatea de a pretinde
servicii educaţionale de calitate în schimbul plăţii taxelor de şcolarizare, iar
universităţile nu se considerau responsabile pentru rezultatele procesului
educaţional.
După anul 2000, mai mult de jumătate din numărul studenţilor înmatriculaţi în
învăţământul superior erau plătitori de taxe, iar dintre aceştia mai mult de jumătate
erau înmatriculaţi în sectorul public. Acest fapt putea să constituie un bun prilej de a
reforma radical sistemul de finanţare, în sensul orientării lui către student şi nu
către universităţile publice. Avantajul ar fi fost că statul ar fi putut să-şi formuleze
politici ţintite către obiective precise şi s-ar fi format o piaţă concurenţială
pentru universităţi, indiferent dacă acestea erau publice sau private.
Ţintirea universităţilor şi nu a studenţilor a condus la paradoxul de a fi finanţaţi
cu precădere studenţii proveniţi din familii cu venituri mai mari, sau preponderent
din mediul urban, unde oricum veniturile gospodăriilor sunt superioare celor din
mediul rural. Având în vedere actualul mecanism de atribuire a locurilor bugetate,
concluzia este întărită şi de unele estimări făcute de experţii Băncii Mondiale în baza
anchetelor INS asupra bugetelor gospodăriilor în anii 2002 şi 2009. Întrucât echitatea
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este unul din obiectivele Procesului Bologna, ea ar trebui analizată sistematic, iar
operaţionalizarea RMUR ar permite acest lucru.
O contribuţie semnificativă la expansiunea învăţământului superior din
România au avut-o formele de învăţământ seral (SR), frecvenţă redusă (FR) şi
învăţământ la distanţă (ID).
În esenţă, organizarea unor astfel de forme de învăţământ nu este inoportună,
deoarece se adresează unor studenţi care, din diferite motive (încadrare în muncă,
costuri de cazare şi transport, obligaţii familiale, etc.), nu pot participa la forma
de învăţământ cu frecvenţă. Îngrijorător este faptul că, în lipsa unor teste asupra
competenţelor dobândite, nu există nici un fel de garanţie că astfel de programe de
instruire sunt de calitate. Principalii contribuitori la proliferarea unor astfel de forme
de învăţământ au fost universităţile private, care au valorificat această nişă de piaţă,
interesată cu precădere de obţinerea de diplome şi nu de obţinerea de competenţe.
Contracţia severă şi rapidă intervenită după anul 2009, aproape că a eliminat
aceste forme de învăţământ. Astfel, în anul universitar 2013/2014 numărul studenţilor
înmatriculaţi în aceste forme de învăţământ era mai mic decât cel înregistrat în anul
universitar 1990/1991.
Dacă se au în vedere domeniile de specializări, cea mai spectaculoasă
creştere au avut-o următoarele: economic, juridic şi universitar-pedagogic.
Înmatriculările masive în aceste domenii au făcut ca România să ocupe poziţii
atipice în rândul ţărilor UE. Nu există nici o explicaţie logică de ce studenţii români
au manifestat o înclinaţie exagerată pentru domeniile soft (în special economic
şi juridic) comparativ cu colegii lor europeni. Luând în considerare grupările pe
domenii de specializări ale EUROSTAT România ajunsese ca în anul 2008 să
aibă o pondere a înmatriculărilor în domeniile de specializare economic, drept,
comerţ şi alte ştiinţe sociale de 56%, cea mai mare din Europa.
Este greu de crezut că astfel de excese au avut determinări obiective imprimate
de cererile de pe piaţa muncii. Este mai degrabă rezultatul unei oferte educaţionale
excesive din partea unor instituţii de învăţământ superior, în condiţiile unui control
de calitate insuficient.
În ţările cu sisteme de învăţământ superior performant, structura pe domenii
de specializare rămâne relativ constantă. Universităţile nu îşi dublează sau triplează
înmatriculările peste noapte, pentru că nimeni nu-şi sacrifică credibilitatea pentru
avantaje financiare de scurtă durată.
Calea spre aceste dezechilibre a fost netezită de universităţile private care,
lipsite de orice sprijin din partea statului, şi-au orientat ofertele educaţionale spre
programe de studii cu costuri mai reduse şi care nu necesitau o infrastructură de
şcolarizare ce presupunea investiţii mari.
Conform [14 ], referitor la îndeplinirea obligaţiilor legale a instituţiilor de
învăţământ superior cu privire la activitatea de cercetare-dezvoltare finanţată din
fonduri publice s-au constatat următoarele:
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- neconcordanţe între strategiile proprii de CDI ale IIS şi Strategia naţională
în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării;
- neorganizarea unor compartimente de marketing în vederea creşterii gradului
de aplicabilitate a cercetărilor finanţate din fonduri publice;
- neactualizarea periodică a bazei de date publice.
La nivelul IIS nu este organizat un sistem contabil eficient, capabil să
preîntâmpine eventualele riscuri ce pot apărea în derularea activităţilor de cercetare
ale instituţiilor de învăţământ superior şi să furnizeze, în timp util, informaţii corecte
factorilor de decizie, pentru realizarea unui management administrativ performant al
fondurilor publice alocate activităţii de cercetare.
Deşi numărul articolelor publicate de IIS în revistele indexate ISI a fost relativ
constant (cca 8 mii/an) în perioada 2010-2012, se constată o scădere a interesului
utilizatorilor pentru aceste articole. În plus, domenii cu potenţial deosebit pentru
dezvoltarea economică a României, precum agricultura, pescuitul şi silvicultura, nu
au fost susţinute de o cercetare ştiinţifică adecvată.
Comparativ cu numărul de proiecte şi programe de CDI la care au participat
instituţiile de învăţământ superior, numărul brevetelor de invenţie obţinute este
nesemnificativ. Conform aspectelor surprinse în Raportul privind performanţa
cercetării şi inovării în statele membre ale Uniunii Europene – 2013, România a
înregistrat câteva puncte slabe ale sectorului de afaceri privind cercetarea şi inovarea,
respectiv: numărul foarte mic de cereri de brevete internaţionale solicitate şi nivelul
foarte scăzut al ritmului CDI comparativ cu media statelor UE.
În România s-a înregistrat creşterea numărului personalului de cercetare, dar
în principal ca urmare creşterii numărului personalului auxiliar de cercetare.
Există cazuri/situaţii de supraevaluare a cheltuielilor salariale aferente
contractelor de CDI finanţate din fonduri bugetare, precum şi de suprasolicitare
a personalului de cercetare, urmare depăşirii atât a celor 40 de ore de muncă pe
săptămână, aferente normei didactice sau de cercetare. Supraevaluarea s-a datorat
cumulului de activităţi din învăţământ şi cercetare, realizându-se prin cumularea
activităţilor prevăzute de art. 287 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cât şi
prin depăşirea duratei maxime legale a timpului de muncă, respectiv 48 de ore pe
săptămână, prevăzută de Legea nr. 53/2003-Codul muncii.
Deşi obiectivele strategice asumate în perioada 2007-2013 au fost orientate în
principal spre creşterea vizibilităţii internaţionale a cercetării ştiinţifice româneşti,
în documentele şi publicaţiile internaţionale activitatea de CDI în România este
apreciată ca fiind scăzută în raport cu alte state europene, în special din punct de
vedere al:
- nivelului investiţional extrem de redus în activitatea de CDI;
- abordării aspectelor referitoare la inovarea în industrie;
- accesării fondurilor structurale europene destinate CDI;
- celui mai ridicat nivel/procent de export de cercetători, fără un procent
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relevant de cercetători invitaţi;
- ponderii reduse a sectorului privat în activitatea de CDI.
În finanţarea activităţii CDI au fost constatate mai multe abateri de la legalitate,
din care menţionăm:
- nerecuperarea în termen a avansului acordat şi neutilizat, iar recuperarea
ulterioară s-a făcut fără aplicarea majorărilor de întârziere cuvenite bugetului statului;
au fost calculate majorări de întârziere în sumă de peste 333 mii lei;
- un număr de 55 proiecte din competiţiile anilor 2007, 2008, 2009, în sumă
totală contractată de 61.193.133 lei (din care decontată de 17.447.738 lei), au fost
sistate fără recuperarea fondurilor publice decontate din bugetul programului; aceste
proiecte, pentru care s-au decontat peste 17 milioane lei, au fost încadrate în ,,situaţia
de risc sau eşec al cercetării”, însă fără ca încadrarea în situaţiile de risc sau eşec
al cercetării să se facă pe baza unor studii tehnico-economice (studii de fezabilitate,
piaţă, impact, etc.), efectuate de experţi în domeniu, şi fără a se aplica metode şi
reguli de bună practică;
- a fost acordată viza de control financiar preventiv propriu unor proiecte
de operaţiuni necertificate în privinţa realităţii şi legalităţii de către conducătorii
compartimentelor de specialitate;
- au fost încheiate contracte de finanţare pentru execuţie de proiecte în sumă de
7.844.856,65 lei cu instituţii de învăţământ superior particulare neacreditate, fapt ce
contravine prevederilor art. 8, lit. a) din OG 57/2002; din acestea, au fost efectuate
plăţi în sumă de 6.599.281 lei.
La rândul ei, Academia Română constată eșecul încercărilor de reformă și
starea de calamitate a sistemului de educației și cercetare din România.
Concluzii
Este necesară o schimbare fundamentală a viziunii asupra educaţiei naţionale
şi a cercetării. Această nouă viziune trebuie să fie clădită pe concepţia şi convingerea
că educaţia, cercetarea şi inovarea sunt factorii principali ai dezvoltării şi bunăstării
naţionale. Din această perspectivă, noi propunem un acord social privind proiectul
de ţară. Este vorba de o viziune programatică, potrivit căreia, prin referendum,
să asigurăm identificarea celor mai fiabile şi performante soluţii manageriale în
domeniul dezvoltării României.
Acest proiect prezintă o perspectivă de transformare a societăţii româneşti, a
educaţiei, cercetării şi inovării printr-un model antreprenorial, ştiinţific şi culturalpatriotic, util dezvoltării societăţii româneşti. Acesta urmărește să continue ce a fost
construit bine în societate, educaţie, cercetare şi inovare, să reformeze și dezvolte în
mod corespunzător domeniile care au funcţionat mai puţin bine şi să propună direcţii
noi de dezvoltare, în contextul în care noi definim educaţia, cercetarea şi inovarea
ca domenii strategice, care relaţionează concurenţial în spaţiul internaţional, cu
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alte sisteme economice.
Propunem, aşadar, un proiect de dezvoltare cumulativă – cu utilizarea
şi valorificarea experienţei inovative şi antreprenoriale –, care să consolideze
dezvoltarea, educaţia, cercetarea şi inovarea în postura de domenii prioritare la nivel
naţional şi, în acelaşi timp, să le transforme în actori antreprenoriali şi competitivi la
nivel internaţional. Opţiunile noastre valorice, care trebuie să guverneze societatea
românească, educaţia, cercetarea şi inovarea, se referă la viziune, consens, onoare,
tradiţie, muncă, inovare, dinamism, pragmatism şi excelenţă.
Acordul descrie şi relaţiile din interiorul comunităţilor de profesori, cercetători,
cetăţeni, drepturile şi obligaţiile lor. În această dimensiune, ACORDUL ar putea fi
perceput şi ca o înţelegere în cadrul căruia profesorii, cercetătorii şi cetăţenii consimt
să se supună unor reguli implicite în producţia educaţiei şi a cunoaşterii, cum ar
fi: respectarea proprietăţii intelectuale, acurateţea, adevărul rapoartelor asupra
rezultatelor, respectarea axiologiei, recunoaşterea ideilor altora etc.
Tot ca urmare a aprobării acestui ACORD, bugetul educaţiei nu ar fi dependent
de Ministerul Finanţelor, de crizele care se succed ori coexistă în ţară. În vederea
asigurării funcţionării normale a domeniului educaţiei, este necesar alocarea a 6%
din PIB. Pentru realizarea reformei educaţiei ne-ar mai trebui încă 2 % din PIB, iar
pentru cercetare ar fi necesar încă 2% din PIB. Poate părea mult, dar, dacă ne gândim
că ani la rând am fost finanţaţi cu ce a rămas de la alţii, care au furat sau nu, cred că a
venit timpul să ne gândim şi la viitorul copiilor noştri, că la al nostru nu mai e cazul.
În afară de aceasta, investirea în educație ține de domeniul strategic vital el existenței
și dezvoltării durabile a unei țări…
O altă problemă este reconsiderarea Legii nr. 1/2011 - Legea Educaţiei
Naţionale şi a unor acte normative consecutive aplicării acestei legi. Este necesar să
se rediscute legea cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu societatea
civilă, cu specialiştii din educaţie şi cercetare. După aceste discuţii, propunerea
legislativă referitoare la reformarea educaţiei, cercetării şi inovării să fie discutată în
Parlamentul României, pentru a nu fi contestată ori atacată în orice moment.
Ar trebui să ne aplecăm serios asupra disciplinelor şi programelor de studiu
din şcoli şi ar fi util să realizăm, cu specialiştii din sistemul educaţiei, cercetării şi
inovării, alte manuale, mai atractive, mai eficiente şi raportate la valorile autentice
naţionale. Cu alte cuvinte, avem nevoie şi de o reformă a manualelor.
Competitivitatea posturilor din educaţie, atât pentru cadre didactice (de
predare şi auxiliar), cât şi pentru personalul nedidactic, reprezintă o altă direcţie de
lucru, aceasta pentru a permite buna funcţionare a sistemului – care este îmbătrânit,
descompletat şi, în bună măsură, deprofesionalizat și cangrenat de orgolii, scheme
contraproductive și corupție. Chiar, dacă refacerea sistemului educaţiei, cercetării şi
inovării va dura mai mulţi ani, degradarea continuă a acestora trebuie stopată imediat.
Educaţia, cercetarea şi inovarea au nevoie de o altă abordare!
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PRACTICAL CONSIDERATIONS
REGARDING DISFUNCTIONALITIES
OF BANK LENDING CONTRACTS
GENERATE DE COMISIOANELE
BANCARE
Conf.univ.dr. Mariana Rodica ŢÎRLEA1

Abstract
The banking system is a source of economic growth both at individual,
microeconomic, macroeconomic and at European and international level. This
is under constant change due to frequent changes in legislation, the harmonics
required by European legislation, globalization and internationalization. In the
sphere of banking activities, the bank lending activity has a particular importance
representing a large share in total income of banks. We note that in recent years
the orientation towards loans and granting loans has declined a lot, motivated
sometimes with too severe lending rules, lack of guarantees, insufficient
revenues, currency risk, country risk of malfunctions caused by imprecise
clauses inserted in contracts of bank lending and that lead to unfair terms.

Keywords: credit, credit contract, contractual clauses, inaccurate clauses, unfair
terms.
General aspects regarding bank lending facility

T

he lending activity of banks is regulated according to art. 11 of the
banking law, according to which “banks can pursue, to the limit of their
authorization, the following activities: a) attraction of deposits and other repayable
funds; b) contracting loans, including among others: consumer loans, mortgages,
financing of commercial transactions, factoring operations, discounting, forfeiting;
c) financial leasing; d) money transfer services; e) issuing and administering means
1
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of payment, such as credit cards, travellers’ checks and the like, including issuing
electronic money; f) issuance of guarantees and assuming commitments; g) trading
on own account or on behalf of clients in the law, in: - money market instruments,
such as checks, promissory notes, certificates of deposit; - Currency; - Futures and
options; - Instruments based on exchange rates and interest rates; - securities and
other financial instruments; h) intermediary, under the law, in the offer of securities
and other financial instruments by underwriting and selling them or by placement and
related service provision; i) providing advice on capital structure, business strategy
and other related issues, consultancy and provision of services relating to mergers and
acquisitions of commercial companies; j) intermediation on the interbank market; k)
customer portfolio management and consultancy related thereto; l) safekeeping and
administration of securities and other financial instruments; m) provision of services
concerning the provision of data and references in lending; n) rental of safe deposit
boxes”2. “Credit is an old phenomenon and of many ways; it is old because it keeps
one needs that accompany man from the beginning of its existence; it is manifold
due to the multitude of goods and the ways in which people borrow and repay the
borrowed goods”3. From the perspective of technical banking, the term lending as
a notion presents a homogeneous character based on common elements of these
specific lending operations, while credit agreement as a consequence of existing
credit varieties presents a heterogeneous character. By lending facility, banks make
available to their clients, its natural and legal persons, their financing which are
subject to compensation or credit price consisting of interest and fees charged on the
banking credit granted.
Credit facility is defined as “contract whereby a credit institution, a
banking financial institution or any other entity authorized by law, known as a
financier, is obliged to keep to the customer an amount of money for a specified
period or indefinite “is” any commitment to make available or to grant a sum
of money or lengthen the maturities of debt in exchange for debtor’s obligation
to refund that amount, and the payment of interest or other expenses related to
the amount or any commitment purchase of a title incorporating a debt or other
right to collect an amount of money” 4. The agreement regulates “agreement
of wills between two or more persons with the intention to establish, modify
or extinguish a legal relationship. The current definition is thus more
comprehensive than in the old regulation, defined respectively in the old Civil
Code, art. 942 contract as “the agreement between two or more persons to
constitute or extinguish a legal relationship between them” 5, meaning that
the agreement will be recognized and the possibility of a legal alteration” 6.
2
3
4
5
6

Legea nr. 58/1998 Legea bancară actualizată
Marian, V., (2008), “Moneda şi credit”, p.37
Legea 58/1998 ,Legea bancară actualizată
Vechiul Cod civil, Art. 942
Noul Cod Civil, Art. 1166
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According to the new Civil Code the contract of bank lending involves “good
faith in the negotiations: (1) Parties have the freedom of initiating, conduct
negotiations and tear them and cannot be held responsible for their failure. (2)
Part who engages in a negotiation is required to comply with the requirements
of good faith. Parties cannot agree to limit or exclude this obligation. (3) It is
contrary to the requirements of good faith; inter alia, the conduct of the party
initiating or continuing negotiations without intending to conclude a contract.
(4) The party which initiates, continues or contrary to good faith negotiations
breaks them is liable for damage caused to the other party. To establish this
damage will be taken into account the expenditure committed to negotiations,
the waiver by the other party to any other offers and by any other similar
circumstances”7. Excluding loans under natural form (goods and service) the
loan holder benefits from a purchasing power expressed in monetary units,
in time reimbursable” 8. Credit agreement is presented in the form of written,
thereby establishing a relationship between the bank (the credit or loan) on
the one hand and a natural person or a legal person on the other side (the
borrower or debtor). The lender is obliged to provide the borrower a sum of
money in return for remuneration that according to law is called interest and /
or fees and bank charges for a certain period and in an amount.
The effects generated by bank fees inserted in contracts for bank lending
Interest and bank charges represent the price of credit contracted by the client
on the proceeds from the bank under a contract of bank lending with temporary
character and the obligation to repay the amount obtained plus the price specific to
the of credit comprised of interest, fees and bank charges on credit bank contracted.
From a legal perspective, a credit expresses an agreement between creditors and
debtors, and that serves the manufacturing process and movement of goods9. From
the economic point of view, the credit expresses relationships to allocate a portion
of the gross national product or national income in order to meet certain capital
needs 10. Bank credit is the operation whereby the borrower (debtor) takes immediate
possession of resources (money) in exchange for promises of future repayment
commitments, accompanied by the payment of interest which remunerates the
bank11. Practice shows that in some of bank lending contracts the amounts received
by the bank that have the title of risk commission turned into unfair terms. The
research has found that in some of currency bank lending contracts with destination
for mortgage loans in Chapter special conditions, the bank has inserted the debtor’s
7
8
9
10
11

Noul Cod Civil,Art. 1183
Marian, (2008), “Moneda şi credit”, p. 43
Roşca, T., (2001), „Moneda si credit” , Ed. ALTIP, Alba-Iulia, p.158
Ibidem, p.158
Dedu, V., (1997), „Management bancar”, Ed. Mondan, Bucuresti, p.65

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(26)/2016

41

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
obligation to pay a monthly amount called risk commission. According to articles
inserted in the special conditions of the contract of bank lending we observe that
the calculation of the commission risk was calculated as a fixed fee but into the
repayment schedule was called management fee account established and charged
by the bank by applying a percentage to the amount contained in the customer’s
account balance credit. Unlike the fact that in the credit agreement these sums were
called commissions of credit risk in the repayment schedule they appeared and were
received by the bank as an account management fee. Through the action brought
by borrowers, it is requested the refund of the management fee paid monthly, from
the date of introduction of the action and until the decision conditioned by the fact
that the amount claimed was intended to be updated with the inflation rate on the
payment date and ordered the bank to pay statutory interest on sums payable by the
borrower and the bank obliged to pay the costs of the process.
The case to which we refer concerns bank lending by mortgage contract which
was concluded for a period of 500 months with fixed interest of 14%. The contracted
amount of bank customer was 250,000 mu (monetary units). With regard to interest on
credit, in terms of special conditions of the contract of bank lending it was prescribed
that the bank reserves the right since the occurrence of significant changes in the
money market, to revise the rate of interest, inform and communicate in writing the
debtor new interest rate. Bank customers have opened proceedings in court that have
referred on one hand to art. 4 of Law no. 193/2000 and at letter i) in the Annex to this
law and secondly to the stated “special conditions” of the credit agreement referring
to article 6, letter a) on the amendment of interest and bank commissions provided
by the bank into art. 7 letter a) of the “special conditions” of bank credit agreement
referred to commissions of risk without mentioning the possibility of transforming
them as a notion name, amount and contained in other charges. Both the interest
and the bank charges were calculated and collected monthly by the bank given that
they have not been negotiated but were unilaterally established. These changes are
a major source of “significant imbalance in the parties’ rights and obligations”. This
can be seen from the contents of the reimbursement schedule and the result is that the
borrower has paid extra to the bank until the action amount to 11 421 um (monetary
unit) representing management fee related to balance of the loan, commission
initially in the contract of bank loan it was called credit risk fee and monthly into the
repayment schedule of bank credit it was inserted as a notion distinct column called
perceived throughout the contract period as a notion administration fee account. This
represents a loss for the bank’s clients. Counteracting respectively the bank reaction
to this situation was manifested by the fact that it has filed a greeting, invoking the
exception to inadmissibility of the application based on the excluding limitation on
the right of action “sums received more than three years before promotion action”.
On merits of the case, the bank discloses that he has fulfilled the obligation publicity
and transparency and that did not include in the contract of bank lending clauses
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to the nature of unfair terms, claimed by the fact that his signature, the customer
has agreed with all clauses. We note that into bank credit agreement concluded
between the bank and its customers there are included chapters of Special Terms
and Conditions. The obligation of publicity and transparency in terms of content
shall be produced in the General Conditions of Contract. In the contract the special
conditions represent a component part of the credit agreement, understood by the
parties according to the economic interests of everyone. Specific issues are presented
in the individual enshrined Special conditions of the contract of bank lending and
considered as essential element of the contract. The contract regulates “the bank’s
right to review the current interest rate and risk commission to charge which from a
bank perspective is not unfair term within the meaning of art. 4 of Law no. 193/2000,
being a clause negotiated with applicants”. The concept of risk commission is a
concept related to lending activity, understood as art. 3 paragraphs. 1 letter g of
NBR rules. 17 / 18.12.2003 as being risk of recording losses or failure to achieve
the expected profits due to failure of the customer contractual obligations consisting
in the reimbursement of the loan and related costs. Bank credit agreement did not
specify the modification of the risk commission.
The personnel of the compliance function must have a good knowledge of the
legal and regulatory and professional standards and ethics as well as their impact on
the operations of the credit institution12.
Conclusions
In the present case, reference is made to right of bank “to review the structure
of current interest rates in the event of significant changes in the money market,
communicating the borrower the new structure of interest rates” and the existence
of commissions of risk, but not to the conversion of fees related to risk of banking
provided by bank in art. 7 letter a of the “special conditions” of the credit agreement
and bank management fees without specifying the possibility of transforming them as
a notion name, amount and content into other fees. Unilateral modification of interest
and processing and collection of fees on banking risk as management fees represent
unfair terms due to the fact that, on the one hand these have not been negotiated
and on the other hand, “it creates a significant imbalance between the rights and
obligations parties”. By the contract of bank lending the interest was defined as a
fixed interest rate. Bank proceeded to a unilateral change of its fixed-rate and variable
rate and risk commission has been converted n the banking account administration
fee. If risk commission was set into a fixed amount it was subsequently transformed
into administration fee and it was charged as a percentage of the balance of the bank
loan. In this way it has created a large gap between the risk commission established
initially and the management fee charged subsequently. These changes were not
12

Basel Committee on Banking Supervision (2005), “Compliance and the compliance function în banks”, Principle 6
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communicated and negotiated with the customer, these have been established
unilaterally, which led to imbalance besides the fact that fixed interest was converted
into a floating rate. Both the interest and the bank charges represent components of
the price of credit granted by the bank. As this is a mortgage, the loan was guaranteed
even contracted with property acquired through bank credit. As a result the credit
risk of the bank was covered with mortgage. Moreover, fees and commissions
related to bank loans are much higher as the duration of credit is higher. Practice has
proved the most common commission for mortgage loans is the management fee,
calculated monthly as a percentage that applies to the loan balance. The approximate
percentage share is 0.1% of the loan amount. In this case we find that borrowers have
suffered great damage as a result of changes in the risk commission established fixed
monthly amount of 30 lei compared to the management fee charged 0.1% by the loan
balance. To this is has been added the fact that there were changes into interest rate
fixed variables. We believe that:
m „customer due diligence rules developed by the bank must match the
nature, scale, complexity and scope of its activities and be tailored to the degree of
risk associated with categories of customers and products / services .13
m banks for granting loans “are obliged to establish the identity of customers
to initiate business relationships, opening accounts or offering services 14.
m it is necessary a correct banking supervision;
m unilateral amendment of the fees as name, amount and method of calculation
caused imbalance in bank lending contract;
m converting variable interest rate fixed is another source of imbalance in the
contract of bank lending;
m healthy practices need to be addressed in the conclusion of contracts of
bank lending;
m establishing a risk rate must be known and accepted by the bank customer;
m even if the contract of bank lending is a contract of adhesion, a contract of
the bank, it should not turn into a contract with a random character;
m transparency;
m it is required expeditiously the advertising; advertising is a component of
bank marketing, through which the anticipation of the bank’s clients is realized;
m communication with customers and negotiation of terms that are part of the
special conditions of the credit agreement;
m the contracted amounts should be in the currency in which the customer
receives monthly salary or pension;
m effective annual interest rate is a complete method because the APR (annual
percentage rate) is the real price of a loan;
m it is advisable to practice APR (annual percentage rate) on the grounds that

Regulamentul BNR nr.9/03.07.2008 Legea privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finanţării
terorismului, Art.4
14
Legea nr. 656/2002, Art. 9
13
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it includes interest, fees and commissions related to the duration of the mortgage;
m it is advisable to practice APR (annual percentage rate), it represents a
barometer of the credit indicating when are registered low values, that the amount
borrowed, namely bank credit is cheaper;
m DAE changes if the bank charges fees in a fixed amount, regardless of the
loan amount;
m it is necessary to analyze the bank’s exposure to each of his customers, but
not to excess; We recommend balanced dispersion of credit risk by type of customer;
m it is necessary the adoption and adaptation of procedure manuals specific
to prudent measures to establish maximum limits and minimum employment on risk
exposure;
m all clauses contained in Chapters general conditions and specific conditions
to be negotiated with the bank’s clients, to avoid them becoming unfair terms;
m it is necessary flexibility and open-minded attitude with regard to lending
activity.
Bibliography
1. Basel Committee on Banking Supervision, (2005), “Compliance and the
compliance function în banks”, 2005– Principle 6
2. Dedu, V., (1997), „Management bancar”, Ed. Mondan, Bucuresti
3. Law no. 656/2002, for the prevention and punishment of money laundering
and the establishment of measures to prevent and combat terrorism financing, as
amended by Government Emergency Ordinance no. 53/21 April 2008 published in
the Official Gazette no. 208 / 01.04.2010, Art. 9
4. Law no. 193/2000, Law on unfair terms in credit agreements
5. Law 58/1998 Banking Law updated;
6. Marian, V., (2008), “Moneda şi credit”, Ed. Argonaut, Cluj Napoca
7. Normele BNR nr. 17/18.12.2003, Privind organizarea şi controlul intern al
instituţiilor de credit
8. New Civil Code
9. OG99/2006
10. NBR Regulation No. 9 / 03.07.2008 Customer due diligence law to prevent
money laundering and terrorist financing, Art.4
11. Roşca, T., (2001), „Moneda si credit”, Ed. ALTIP, Alba-Iulia
12. Vechiul Cod civil

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(26)/2016

45

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

DEZVOLTARE ECONOMICĂ
PRIN ANTREPRENORIAT
ENTREPRENEURSHIP THROUGH
ECONOMIC DEVELOPMENT
Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE
Rezumat
Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Cooperaţiei (MIMMC)
a apărut cu scopul de a iniţia politici şi strategii pentru dezvoltarea mediului
de afaceri şi antreprenoriatul românesc. Ulterior, MIMMC s-a transformat
în ANIMMC care a continuat, la o altă dimensiune de preocupări, mult mai
redusă, decât cele ale MIMMC.
Cuvinte cheie: mediul de afaceri, antreprenoriat, dezvoltare economică,
progres
Summary
Ministry of Small and Medium Enterprises and Cooperatives (MIMMC)
he appeared in order to initiate policies and strategies for business development
and Romanian entrepreneurship. After, MIMMC he transformed in ANIMMC
which has continued, from another dimension concerns, much less, than those
of MIMMC.
Keywords: business, entrepreneurship, economic development, progress
Introducere

Î

n perioada 03 decembrie 2003-02 august 2005, în calitatea pe care am avut-o
de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
și Cooperație (ANIMMC), aflat în coordonarea Guvernului României, am iniţiat,
împreună cu Preşedintele ANIMMC, Eugen Ovidiu Chirovici, o serie de acţiuni de
susţinere a mediului de afaceri din România, cu prioritate pentru firmele româneşti.
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Demersurile ANIMMC au avut ca scop principal consolidarea întreprinderilor
româneşti din punct de vedere economic pentru a face faţă ofensivei companiilor
străine, în special a multinaţionalelor a căror competitivitate este deja cunoscută în
mediul de afaceri românesc, ca urmare a integrării României în U.E., care urma să se
realizeze în anul 2007.
Peste câţiva ani, acţiunile ANIMMC s-au dovedit a fi insuficiente pentru
dezvoltarea antreprenorialului românesc, iar mediul de afaceri a devenit din ce în ce
mai neprietenos pentru întreprinderile româneşti.
Au urmat momente dificile care au distrus multe firme româneşti, lăsând
loc capitalului străin să acapareze din ce în ce mai mult şi mai agresiv economia
românească.
În continuare, voi prezenta câteva dintre interviurile pe care mi le-a luat Lucreţia
Eugenia Brezeanu în revistele: „CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE” şi
„COMERCIANTUL DE ÎMBRĂCĂMINTE-ÎNCĂLŢĂMINTE” şi în care am
prezentat o parte din preocupările pe care le-a iniţiat ANIMMC în perioada în care
am activat ca vicepreşedinte.
Evident că ele au continuat, s-au dezvoltat şi s-au armonizat cu politica de
integrare a României în U.E. şi după eliberarea mea din funcţia de vicepreşedinte al
ANIMMC.
Interviuri realizate în revistele patronatelor de specialitate
Care sunt principalele activităţi ale ANIMMC pentru susţinerea intereselor
IMM din domeniul materialelor de construcţii şi construcţiilor? 1
ANIMMC derulează o serie de programe de susţinere financiară a
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a microîntreprinderilor, precum şi un program de
pregătire antreprenorială şi de acordare a unor alocaţii nerambursabile combinate
cu microcredite pentru înfiinţarea de noi întreprinderi. În ceea ce priveşte domeniul
dumneavoastră de activitate, vă voi prezenta două programe care sunt deja
operaţionale:
- Programul pentru instruire şi acces la consultanţă, al cărui obiectiv îl
constituie afirmarea şi valorificarea potenţialului de producţie şi de servicii, prin
instruirea personalului cu funcţii de decizie şi/sau de execuţie şi facilitatea accesului
acestora la servicii de consultanţă pentru integrarea cu succes în U.E.. Totodată,
prin aplicarea sa, se urmăreşte dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe
cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adoptării rapide la rigorile
determinate de globalizarea pieţelor şi integrarea României în U.E. Bugetul alocat
Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie în sprijinul constructorilor.
Interviu realizat cu dr. ing. ec. Gabriel Năstase - vicepreşedintele Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii şi Cooperaţie (ANIMMC), Revista CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE, anul VI, nr. 63, mai 2005,
pp. 90-91
1
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în acest sens pentru anul 2005
era de 20 miliarde lei, susţinerea
financiară fiind în limita la 100
milioane lei.
Programul
pentru
promovarea imaginii la export.
Acesta
facilitează
accesul
întreprinderilor mici şi mijlocii
româneşti pe pieţele externe,
valorificarea potenţialului de export
al acestora, precum şi reducerea
decalajului de informaţii de piaţă,
servicii de consultanţă şi instruire a
IMM-urilor româneşti faţă de cele
din U.E. Totodată, se are în vedere
promovarea produselor şi serviciilor
pe pieţele externe, stimularea
comunicării şi a parteneriatului de
afaceri, pregătirea întreprinzătorilor
în domeniul tehnicilor de promovare
a exportului, precum şi îmbunătăţirea
accesului la servicii de consultanţă.
Bugetul alocat pentru această destinaţie însuma 21,6 miliarde de lei, iar suportul
acordat era de 120 milioane de lei.
Ce IMM-uri care fabrică produse speciale din domeniul materialelor de
construcţii aţi susţinut şi ce proiecte aveţi cu altele în viitor.
Dacă IMM-urile îndeplinesc criteriile şi domeniile eligibile ale programelor
noastre, pot să le acceseze fără nicio problemă. Pentru operativitate, la elaborarea
procedurilor de aplicare a programelor, s-au făcut toate demersurile necesare
pentru simplificarea lor, astfel încât toate formularele şi anexele necesare întocmirii
dosarelor ce trebuie depuse la sediul ANIMMC, pot fi descărcate on-line de pe site-ul
instituţiei: www.animmc.ro, secţiunea „Programe 2005”.
Doresc să mai fac referiri la două programe care nu sunt încă operaţionale (nu
erau la acea dată). Este vorba despre programele pentru investiţii, modernizare şi/sau
retehnologizare (buget de 100 miliarde lei, susţinerea financiară între 10 şi 50 mii de
euro sau echivalentul, 40% este nerambursabilă, se combină cu un credit de 45%,
iar participarea solicitantului este de 15%) şi START (13,5 miliarde lei, susţinerea
pentru cele mai bune proiecte fiind nerambursabilă în limita a 200 milioane de lei şi
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credit în limita a 10 mii euro sau echivalent în lei).
Aceste două programe au fost publicate deja în Monitorul Oficial, dar potrivit
procedurilor de aplicare, deoarece se derulează prin intermediul unei bănci, urmează
să se organizeze licitaţia de selecţie a băncii.
Cum ajutaţi IMM-urile sau în ce constau ajutoarele solicitate pentru a se
integra la nivel corespunzător?
ANIMMC, în calitate de instituţie guvernamentală abilitată cu elaborarea
şi coordonarea politicilor pentru IMM, a întreprins în anul 2004 unele acţiuni de
promovare privind integrarea europeană şi informarea IMM:
Acţiuni de conştientizare a IMM:
- Elaborarea, tipărirea şi distribuirea de broşuri la sediul ANIMMC,
precum şi cu ocazia diverselor acţiuni ale agenţiei (seminarii, conferinţe, ateliere de
lucru) şi afişarea lor pe site-ul ANIMMC:
- „Marcajul CE, sistemul calităţii, standardele şi drepturile de proprietate
intelectuală”;
- „Pătrunderea pe piaţa europeană”;
- „Impactul extinderii din perspectiva IMM”;
- „Ştiinţă, tehnologie şi inovare în IMM”;
- „Pliantele programelor aflate în derulare”;
- „Ghidul tânărului întreprinzător”;
- „Planul de afaceri”;
- „Ghidul Comerciantului”;
- „Ghidul Consultantului”;
- Campanie de informare privind integrarea europeană din perspectiva
IMM (septembrie-octombrie 2004) prin radio: pilule radiofonice (2 min.) zilnice şi
săptămânale (10 min.), presă scrisă: o serie de scurte articole în Adevărul, Capital şi
opt ziare locale din toate regiunile ţării, şi TV: o emisiune la TVR1, două emisiuni
la TVR2.
- Oferirea de consultanţă on-line, de către un grup de experţi format din 10
persoane. Cei interesaţi pot solicita informaţii la secţiunea Consultanţă în următoarele
domenii: integrare europeană, programe, legislaţie.
- Susţinerea IMM în adoptarea standardelor internaţionale şi
implementarea sistemelor de calitate, ca factori de creştere a competitivităţii şi
facilitarea pătrunderii pe Piaţa Internă, prin introducerea programelor de intensificare
a informării şi conştientizării asupra necesităţii creşterii calităţii produselor şi
proceselor tehnologice.
- Sprijinirea Centrelor Euro Info în acţiunea lor de informare, asistenţă,
consultanţă şi documentare pe probleme europene pentru IMM şi a persoanelor
interesate de date referitoare la cerinţele UE.
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- Consolidarea cooperării cu alte instituţii guvernamentale şi cu
organizaţiile non-guvernamentale.
- Sprijinirea participării
sectorului
IMM
pe
piaţa
internaţională
prin
creşterea
exporturilor: nevoile şi aşteptările
consumatorilor interni au crescut, la
fel şi educaţia acestora referitoare la
protecţia drepturilor consumatorului.
Într-o
astfel
de
abordare,
competitivitatea nu ar trebui limitată
la o măsură de creşterea exporturilor.
Aceşti indicatori sunt adecvaţi
pentru a măsura impactul asupra
creşterii competitivităţii la nivelul
oricărei firme care desfăşoară activităţi
de export pe pieţe internaţionale.
Au
solicitat
susţinerea
ANIMMC IMM-urile din domeniul
construcţiilor-montaj (sector urgisit
în prezent)?2
Mediul de afaceri din domeniul
construcţiilor-montaj este reprezentat
de patronate. ANIMMC are încheiate
protocoale de colaborare cu aceste patronate, fapt pentru care agenţia poartă în
permanenţă un dialog cu acestea. În plus, problemele firmelor sunt prezentate de
patronate şi cu acordul Comisiei de Dialog Social în calitate de partener.
Urmare a acestei modalităţi de colaborare, ANIMMC este informată de
problemele cu care se confruntă mediul de afaceri.
După o analiză atentă a acestora, de la caz la caz, ANIMMC poate iniţia acte
normative care să rezolve problemele puse în discuţie.
Din domeniul construcţiilor-montaj nu au fost solicitări sau SOS în ceea ce-i
priveşte.
Aţi avut cereri ale IMM-urilor din domeniul materialelor de construcţii care
vizau îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea exportării acestora?
Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi cooperaţie în sprijinul constructorilor.
Interviu realizat cu dr. ing. ec. Gabriel Năstase - vicepreşedintele agenţiei naţionale pentru întreprinderi mici şi
mijlocii şi cooperaţie (ANIMMC), Revista CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE, anul VI, nr. 63, mai 2005,
pp. 74-75
2
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Nu! Fiecare întreprindere trebuie să fie conştientă de faptul că în prezent şi
în perspectiva integrării României în UE (la acea dată), precum și după declanșarea
procesului de integrare, calitatea este imperativ mai mult necesară şi, ca urmare,
trebuie să îşi intensifice preocupările în această direcţie.
Aveţi IMM-uri din domeniul materialelor de construcţii şi al construcţiilor
care să solicite „ajutor” de la Agenţie pentru aplicarea unor investiţii româneşti?
Nu! Valorificarea brevetelor de invenţie este o problemă în principal a celui
interesat să le aplice în economie. În perspectivă, ANIMMC şi-a propus să iniţieze
un act normativ pentru înfiinţarea unei Agenţii Naţionale pentru Valorificarea
Proprietăţii Intelectuale, care să includă şi domeniul valorificării de invenţii. În
prezent, ANIMMC are un protocol încheiat cu MEC privind transferul de produse,
tehnologie ş servicii din economie care vizează aplicarea invenţiilor româneşti.
aveţi?

Ce alte obiective de susţinere a creşterii competitivităţii IMM-urilor mai

Competitivitatea trebuie analizată în corelaţie cu capacitatea de a dezvolta no
produse şi servicii inovative.
Ce urmăreşte planul de acţiune pentru creşterea competitivităţii IMMurilor?
Planul de Acţiune pentru creşterea Competitivităţii IMM propus de ANIMMC
urmăreşte „Strategia Guvernamentală pentru Susţinerea Dezvoltării Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii (IMM) pe perioada 2004-2008” (aprobată prin HG nr. 1280/2004,
OG nr. 790/27.08.2004), în măsurile definite în cadrul „Priorităţii B: Dezvoltarea
competitivităţii IMM productive şi a furnizorilor de servicii pentru acestea”.
Cele mai importante măsuri cuprinse în Planul de Acţiuni pentru Creşterea
Competitivităţii IMM sunt (au fost la acea dată):
- Sprijin pentru inovare şi îmbunătăţirea accesului IMM la noile tehnologii;
- Susţinerea în introducerea standardelor de calitate şi a sistemelor de
management al calităţii;
- Promovarea e-business;
- Facilitarea accesului la activele disponibile ale întreprinderilor de stat şi la
achiziţii publice;
- Îmbunătăţirea accesului la serviciile de informare şi sprijinire a afacerii;
- Sprijinirea incubatoarelor de afaceri în domeniul productiv şi al
serviciilor creatoare de valoare adăugată ridicată;
- Susţinerea dezvoltării parcurilor industriale şi tehnologice;
- Reducerea disparităților economice regionale prin sprijin concentrator
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către IMM şi regiunile selectate.
În abordarea ANIMMC, următoarele aspecte sunt de asemenea legate de
competitivitatea întreprinderii:
Cadrul legislativ şi de reglementare
Deşi în ultimii ani au fost înregistrate noi progrese în efortul remarcabil de
revizuire şi complementare a legislaţiei care reglementează sectorul IMM, ANIMMC
este conştientă de faptul că acest cadru curent de reglementare nu este favorabil
dezvoltării IMM şi creşterii competitivităţii acestora din cauza slabei capacităţi
de a gestiona punerea în aplicare a acestora şi de a monitoriza implementarea
reglementărilor. Aşadar, acest proces trebuie continuat în anii următori. În toate
amendamentele propuse de ANIMMC către Guvernul şi Parlamentul României sau
în proiectele de legi şi acte normative noi, agenţia s-a concentrat pe simplificarea
legislaţiei în beneficiul IMM şi pe creşterea coerenţei acesteia pentru a o face durabilă.
Această abordare urmăreşte simplificarea procedurilor administrative şi a cadrului de
reglementare a afacerii pentru IMM, cu scopul de a contribui astfel la îmbunătăţirea
performanţelor economice ale acestora. În 2004 au fost adoptate trei legi referitoare
la intrarea IMM pe piaţă:
- Legea nr. 300/2004 pentru autorizarea persoanelor fizice şi asociaţiilor
familiale care desfășoară activităţi economice independente;
- Legea nr. 359/2004 pentru completări şi modificări referitoare la simplificarea
procedurilor de înregistrare la Registrul Comerţului a persoanelor care desfăşoară
activităţi economice în nume propriu, a asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice;
- Legea nr. 346/2004 referitoare la stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii.
Consolidarea cooperării cu alte instituţii guvernamentale şi cu organizaţii
non-guvernamentale?
Cooperarea este de asemenea considerată a fi crucială în efortul de simplificare
a implementării legilor. În acest sens, ANIMMC este foarte interesată de iniţierea şi
promovarea protocolului de cooperare cu alte organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale.
Sectoarele eligibile pentru investiţii, modernizare şi/sau retehnologizare, unele
producătoare şi de materiale care se utilizează în construcţii.
În acest sens, pe site-ul ANIMMC s-a creat un director cu surse de informare
privind programele de finanţare destinate IMM (donori-finanţatori-naţionali şi
internaţionali).
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Denumirea sectoarelor
eligibile

Cod
CAEN

Denumirea activităţii eligibile

Industria textilă şi a produselor
textile

171

Pregătirea fibrelor şi filarea în fire

172

Producţia de ţesături

175

Fabricarea altor articole textile

202

Fabricarea de produse stratificate
din lemn

203

Fabricarea de elemente de
dulgherie şi tâmplărie pentru
construcţii

205

Fabricarea altor produse din lemn;
fabricarea articolelor din plută,
paie şi împletituri

Fabricarea celulozei, hârtiei şi a
produselor din hârtie

212

Fabricarea articolelor din hârtie şi
carton (gips-carton)

Fabricarea substanţelor, a
produselor chimice şi a fibrelor
sintetice şi artificiale

243

Fabricarea vopselelor, lacurilor,
cernelii tipografice şi masticurilor

245

Fabricarea săpunurilor,
detergenţilor şi a produselor de
întreţinere

Fabricarea produselor
cauciuc şi mase plastice

251

Producţia de articole din cauciuc

252

Fabricarea articolelor din material
plastic

261

Fabricarea sticlei şi a articolelor
din sticlă

262

Fabricarea produselor din
ceramică refractară şi nerefractară
(exclusiv cele pentru construcţii)

Fabricarea lemnului
produselor din lemn

şi

a

din

Fabricarea altor produse din
materiale nemetalice
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Denumirea sectoarelor
eligibile

Cod
CAEN

Denumirea activităţii eligibile

281

Fabricarea de construcţii metalice

282

Producţia de rezervoare, cisterne
şi containere metalice; producţia
de radiatoare şi cazane pentru
încălzire centrală

285

Tratarea şi acoperirea metalelor,
operaţiuni de mecanică generală

şi

295

Fabricarea altor maşini cu
destinaţie specifică

Industria de maşini şi aparate
electrice

316

Producţia de alte aparate,
echipamente şi materiale electrice

Industria
transport

3430

Producţia de piese şi accesorii
pentru autovehicule şi motoare de
autovehicule

361

Producţia de mobilier

366

Fabricarea altor produse n.c.a.

371

Recuperarea deşeurilor şi a
resturilor metalice reciclabile

372

Recuperarea deşeurilor şi a
resturilor nemetalice reciclabile

Industria metalurgică
produselor din metal

Industria
de
echipamente

maşini

mijloacelor

Alte activităţi industriale

54
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a

de
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Denumirea sectoarelor
eligibile

Cod
CAEN

Industria
de
echipamente
electrice şi optice

3002

Fabricarea calculatoarelor şi altor
echipamente electronice

3110

Producţia de motoare, generatoare
şi transformatoare electrice

3210

Producţia tuburilor electronice şi a
altor componente electronice

3220

Producţia de emiţătoare de
radioteleviziune, echipamente şi
aparate telefonice şi telegrafice

3330

Producţia de echipamente de
măsură, reglare şi control pentru
procesele industriale

Denumirea activităţii eligibile

Deoarece mulţi producători de îmbrăcăminte
şi încălţăminte lucrează în IMM-uri sau Cooperaţie,
am solicitat următorul interviu, care cuprinde date
folositoare privind susţinerea acestor sectoare3.
Care sunt principalele activităţi ale
ANIMMC pentru susţinerea intereselor IMM?
Agenţia Naţională pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie derulează o serie de
programe de susţinere financiară a întreprinderilor
mici şi mijlocii şi a microîntreprinderilor, precum
şi un program de pregătire antreprenorială şi de
acordarea unor alocaţii nerambursabile combinate
Cu un ochi la modă, cu celălalt la BANI! Interviu realizat cu vicepreşedintele Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (ANIMMC), dl. dr. ing. ec. drd. Apărare Naţională, Gabriel Năstase. Revista
COMERCIANTUL DE ÎMBRĂCĂMINTE-ÎNCĂLŢĂMNTE, anul VIII, nr. 74, iunie 2005, pp. 40-41.
3
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cu microcredite pentru înfiinţarea de noi întreprinderi. În ceea ce priveşte domeniul
dumneavoastră de activitate, vă voi prezenta două programe care sunt deja
operaţionale:
n Programul pentru instruire şi acces la consultanţă, al cărui obiectiv îl
constituie afirmarea şi valorificarea potenţialului de producţie şi de servicii, prin
instruirea personalului cu funcţii de decizie şi/sau de execuţie şi facilitatea accesului
acestora la servicii de consultanţă pentru integrarea cu succes în Uniunea Europeană
(la acea vreme) și continuarea lor în noul context european. Totodată, prin aplicarea
sa, se urmărea și se urmărește și acum dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate
pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adoptării rapide la
rigorile determinate de globalizarea pieţelor şi integrarea României în U.E., ulterior,
pentru dezvoltare economică durabilă și creșterea performanței. Bugetul alocat în
acest sens pentru anul 2005 a fost de 20 miliarde lei, susţinerea financiară fiind în
limita a 100 milioane lei.
n Programul pentru promovarea imaginii la export – aflat în derulare la acea
dată, facilita accesul întreprinderilor mici şi mijlocii româneşti pe pieţele externe,
valorificarea potenţialului de export al acestora, precum şi reducerea decalajului
de informaţii de piaţă, servicii de consultanţă şi instruire a IMM româneşti faţă de
cele din U.E. Totodată, se avea în vedere promovarea produselor şi serviciilor pe
pieţele externe, stimularea comunicării şi a parteneriatului de afaceri, pregătirea
întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a exportului, precum şi
îmbunătăţirea accesului la servicii de consultanţă. Bugetul cu această destinaţie
însumând, la acea dată, 21,6 miliarde lei, iar suportul acordat fiind de 120 milioane
de lei.
În baza programului naţional multianual pe perioada 2002-2005, Guvernul
României, prin ANIMMC, a pus la dispoziţia sectorului IMM o serie de programe
pentru a susţine dezvoltarea acestuia. Firmele cu profilul de activitate în domeniul care
vă interesează nu puteau accesa, de exemplu, Programul de investiţii, modernizare
şi/sau retehnologizare. Finanţarea făcându-se de la bugetul de stat, doar anumite
domenii de activitate erau eligibile.
La primele două programe pe care vi le-am prezentat şi care s-au derulat şi
în 2004, nu aveam o evidenţă strictă a firmelor după domeniul de activitate. Ceea
ce am putut în mod cert, era faptul că nu aveam programe speciale decât pentru
educarea şi informarea comercianţilor, precum şi pentru susţinerea artizanatului şi
meşteşugurilor.
Toate celelalte IMM-uri dacă îndeplineeau criteriile şi domeniile eligibile ale
programelor noastre puteau, la acea dată, să le acceseze fără nicio problemă. Doresc
să subliniez şi pe această cale că, pentru operativitate, la elaborarea procedurilor de
aplicare a programelor s-au făcut toate demersurile necesare pentru simplificarea lor
şi că toate formularele şi anexele necesare întocmirii dosarelor ce trebuiau depuse
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la sediul ANIMMC puteau fi descărcate on-line de pe site-ul instituţiei la acea dată:
www.animmc.ro, secţiunea Programe 2005. Acum, în 2016, acest site nu mai există.
Am amintit de el, pentru a sublinia preocupările noastre de atunci și cât de actuale
sunt ele și azi, când, economia țării, în loc să progreseze, a regresat.
Mă mai refer, tot în rescrierea acelui interviu, la două programe care nu eraut
încă, la acea dată, operaţionale. Este vorba despre programele pentru investiţii,
modernizare şi/sau retehnologizare (buget de 100 miliarde lei, susţinerea financiară
între 10 şi 50 mii de euro sau echivalentul, 40% fiind nerambursabilă, se combina cu
un credit de 45%, iar participarea solicitantului era de 15%) şi START (13,5 miliarde
lei, susţinerea pentru cele mai bune proiecte fiind nerambursabilă în limita a 200
milioane de lei şi credit în limita a 10 mii euro sau echivalent în lei). Aceste două
programe au fost publicate atunci în Monitorul Oficial, dar potrivit procedurilor de
aplicare, deoarece se derulau prin intermediul unei bănci, urma ca să se organizeze
licitaţia de selecţie a băncii.
Nr.
crt.
1.

2.

Denumirea sectoarelor
eligibile
Industria textilă şi a
produselor textile

Industria pielăriei şi a
produselor din piele

Cod CAEN
171
172
173
174
175
176
177
181
182
192
193

Denumirea sectoarelor eligibile
Pregătirea fibrelor şi filarea în fire
Producţia de ţesături
Finisarea materialelor textile
Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia
îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp
Fabricarea altor articole textile
Fabricarea de metraje obţinute prin tricotare sau croşetare
Fabricarea de articole tricotate sau croşetate
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii
Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinăriei şi a
articolelor de harnaşament
Fabricarea încălţămintei
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ANALIZA ŞI EVALUAREA CAPACITĂŢII
ECONOMICO-FINANCIARE A
ÎNTREPRINDERII
STUDIU DE CAZ: ANALIZA ECONOMICOFINANCIARĂ ÎN CADRUL SC SARCOMEX SA

ANALYSIS AND EVALUATION
OF ECONOMIC AND FINANCIAL
ENTERPRISE CAPABILITY

CASE STUDY: ECONOMIC AND
FINANCIAL ANALYSIS IN THE SC SARCOMEX SA
Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE
Asist.drd. Sorin Adrian CIUPITU
Licenţiat Georgeta-Florentina VIŞAN
Rezumat
Activitatea unei întreprinderi în contextul economiei de piaţă presupune
decizii manageriale cu obiective de eficientizare economică. La baza acestor
decizii stă analiza economică-financiară, ca instrument de supraveghere a
activităţii si performanţelor întreprinderii.
Cuvinte cheie: întreprindere, analiză, fluxuri financiare, evaluare, decizie.
Summary
Activity of a company in the context
of economy market assume managerial decisions with objectives
of economic efficiency. Behind these decisions is economic and financial,
analysis, as a tool for supervision of the work and performance of
enterprise.
Keywords: enterprise, analysis, financial flows, evaluation, decision.
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Introducere
Activitatea unei întreprinderi în contextul economiei de piaţă presupune
decizii manageriale cu obiective de eficientizare economică. La baza acestor decizii
stă analiza economică-financiară, ca instrument de supraveghere a activităţii si
performanţelor întreprinderii.
Prin metodologia, procedeele şi tehnicile de care dispune, analiza economicofinanciară contribuie la diagnosticarea diferitelor procese şi fenomene economice,
ţinând cont, pe de o parte, de natura întreprinderii şi sistemul instrumentelor utilizate
pentru gestionarea patrimoniului şi, pe de altă parte, de dimensionarea şi utilizarea
eficientă a resurselor, precum şi de aplicarea deciziilor şi urmărirea realizării acestora.
Datorită capacităţii sale de reflectare a modificărilor ce au loc în mecanismul
întreprinderii, analiza economico-financiară este numitorul comun pentru însumarea
tuturor aspectelor activităţii. Asemeni altor ştiinţe, analiza şi-a revizuit conceptele
de-a lungul timpului, modalităţile şi tehnicile de aplicare, păstrându-şi orizontul
deschis spre o continuă perfecţionare. Dimensiunea şi precizia ei depind în foarte
mare măsură de existenţa unui sistem de informaţii complex, funcţional, care să
asigure o percepere cât mai corectă a proceselor la care se referă.
În primul capitol al lucrării, sunt prezentate concepţii teoretice cu privire la
tipuri, etape şi metode de analiză economico-financiară, urmând apoi un capitol
care cuprinde analiza veniturilor şi a cheltuielilor, veniturile reprezentând premisa
şi finalitatea oricărui agent economic, iar cheltuielile punctul de pornire către
maximizarea profitului activităţii desfăşurate. Toate acestea continuă, în cel de-al
treilea capitol, cu analiza rentabilităţii.
Al patrulea capitol cuprinde studiul de caz privind analiza economicofinanciară la societatea SARCOMEX SA, în scopul aprecierii calităţii activităţii
desfăşurate, precum şi pentru a descoperi soluţii pentru îmbunătăţirea acesteia.
Sursele utilizate sunt situaţia financiară pe baza bilanţului contabil, contul de
profit şi pierdere, anexele la bilanţ precum şi alte informaţii. Situaţiile financiare
au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991
republicată şi cu reglementările contabile româneşti armonizate cu Directiva a IV-a a
Comunităţilor Economice Europene, aprobată prin Ordinul Ministerului de Finanţe
nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezentarea societăţii SARCOMEX SA
Societatea comercială SARCOMEX S.A. cuprinde în obiectul său de activitate
mai multe domenii de comerţ – import, distribuţie, prestări servicii, dar activitatea de
bază o are activitatea de import şi distribuţie din domeniul materialelor de construcţie
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destinate cu precădere finisajelor interioare: placări ceramic, piatră naturală, mozaic,
obiecte sanitare, accesorii sanitare, pardoseli supraînălţate, parchet, pereţi ventilaţi.
Forma de proprietate a societăţii este organizată pe acţiuni, având capital
privat românesc şi străin. Societatea este administrată şi reprezentată pe durată
nedeterminată de directorul general, şi are în prezent două punte de lucru în comuna
Baloteşti, judeţul Ilfov.
Din punct de vedere al serviciilor oferite, societatea oferă consultanţă pentru
alegerea soluţiilor optime funcţie de cerinţele proiectului, soluţii complete pentru
montaj (adezivi, chituri, accesorii, profile), prelucrări ale placajelor porţelanate în
diferite forme şi dimensiuni, transportul produselor la obiectiv.
Structura organizatorică este împărţită pe următoarele departamente: resurse
umane, juridic, contracte, transporturi, administrativ, financiar-contabil. Circuitul
documentelor este stabilit prin regulamentul de ordine interioară. Majoritatea
operaţiunilor de vânzare - cumpărare se desfăşoară la punctele de lucru, unde se şi
introduc documentele primare.
Datele introduse au în spate formule contabile care stau la baza întregului sistem
de stocare şi prelucrare a datelor, după care se editează jurnalele de înregistrare, cartea
mare şi balanţa de verificare lunară. Aplicaţia soft în care se lucrează are avantaje
competitive în sensul că răspunde nevoii de simplitate în utilizare, automatizare a
operaţiunilor repetitive, scalabilitate la număr mare de tranzacţii, utilizatori şi puncte
de lucru, operare în timp real.
În perioada trecută, de la înfiinţare şi până în prezent, conducerea societăţii
s-a orientat pentru reinvestirea profitului obţinut, urmărind: dotarea, extinderea şi
perfecţionarea echipamentelor tehnologice, care au permis diversificarea gamei
sortimentale a produselor obţinute, realizarea infrastructurii necesare realizării şi
extinderii reţelei proprii de distribuţie, implementarea şi continua perfecţionare a
sistemului de urmărire computerizată a întregii activităţi în teritoriu.
Scopul analizei financiare este de a aprecia situaţia financiară a întreprinderii.
Pe baza acestei analize se poate elabora o nouă strategie de menţinere şi dezvoltare
în mediul specific economiei locale.
Tabloul soldurilor intermediare de gestiune
Pentru a facilita analiza situaţiei întreprinderii, aceasta este încurajată să
prezinte, pe lângă situaţiile financiare (bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia care
să reflecte modificările capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, politici
contabile şi note explicative), şi o analiză financiară care să descrie şi să explice
performanţele financiare, principalii factori şi influenţe care determină performanţa.
Tabloul soldurilor intermediare de gestiune constituie o sursă suplimentară de
informaţii pentru determinarea şi analiza rezultatelor pe diferite trepte ale formării
lor. Contul de profit şi pierdere, în cadrul sistemului de bază, este cel care permite
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stabilirea contului de rezultate intermediare sau a situaţiei soldurilor intermediare.
Tabloul soldurilor intermediare de gestiune constituie o sursă intermediară
pentru determinarea şi analiza rezultatelor, care pune în evidenţă etapele formării
rezultatului exerciţiului. În realitate, acest tablou nu constituie decât o altă variantă
de prezentare a contului de rezultate, care propune totodată şi un alt mod de grupare
a veniturilor şi cheltuielilor, precum şi evidenţierea mecanismului de formare a
principalilor indicatori de rezultate şi performanţă.
Sistemul indicatorilor de rezultate (cifra de afaceri, marja comercială,
producţia exerciţiului, valoarea adăugată) şi al indicatorilor de rentabilitate (rezultatul
exploatării, rezultatul curent, rezultatul extraordinar, rezultatul exerciţiului) permit
investigarea complexă a rentabilităţii absolute şi corelarea acesteia cu volumul şi
structura activităţii, şi sunt necesari în adoptarea deciziilor la nivelul întreprinderii şi
la nivelul terţilor cu care firma are legături în plan economic şi financiar.
Adoptarea unei strategii pentru dezvoltarea şi amplificarea indicatorilor
economico-financiari (în special indicatori de rezultate şi eficienţă) presupune
prezentarea posibilităţilor de ameliorare a unor elemente nefavorabile, folosindu-se
resursele proprii ale întreprinderii sau resurse externe. În elaborarea strategiei de
creştere a rentabilităţii trebuie să se ţină seama şi de mediul economico-financiar în
care societatea îşi desfăşoară activitatea.
Mecanismul de determinare a soldurilor intermediare de gestiune, în care
fiecare sold are accepţiunea unui indicator parţial al rentabilităţii, este prezentat
schematic, pentru perioada 2008-2010, în tabelul nr. 1.
Tabelul nr. 1
Soldurile intermediare de gestiune la SARCOMEX S.A.
Nr.
Crt

INDICATOR

2008

2009

2010

1

Vânzări de
mărfuri

11.820.979

16.186.640

2

Costul
mărfurilor
vândute

7.514.573

3

Marja
comercială (1-2)

4

D(2009/2008)

D(2010/2009)

RON

%

RON

%

11.444.154

4.365.661

136.93%

-4.742.486

70.70%

9.760.671

7.514.928

2.246.098

129.89%

-2.245.743

76.99%

4.306.406

6.425.969

3.929.226

2.119.563

149.22%

-2.496.743

61.15%

Producţia
vândută

72.135

49.308

55.954

-22.827

68.36%

6.646

113.48%

5

Producţia
stocată

0

0

0

0

0.00%

0

0.00%

6

Producţia
imobilizată

0

0

0

0

0.00%

0

0.00%

7

Producţia
exerciţiului
(4+5+6)

72.135

49.308

55.954

-22.827

68.36%

6.646

113.48%
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8

Chelt cu
serviciile şi
prestările
efectuate de
terţi

3.278.944

3.935.750

2.550.239

656.806

120.03%

-1.385.511

64.80%

9

Valoarea
adăugată
(3+7-8)

1.099.597

2.539.527

1.434.941

1.439.930

230.95%

-1.104.586

56.50%

10

Cheltuieli cu
personalul

508.382

580.062

596.138

71.680

114.10%

16.076

102.77%

11

Chelt. cu
impozite, taxe
asimilate

134.332

157.216

161.833

22.884

117.04%

4.617

102.94%

12

Excedent brut
de exploatare
(10-11-12)

456.883

1.802.249

676.970

1.345.366

394.47%

-1.125.279

37.56%

13

Venituri din
provizioane,
alte venituri din
exploatare

29.071

36.649

92.994

7.578

126.07%

56.345

253.74%

14

Cheltuieli
privind
amortizare şi
provizioane

394.202

469.692

430.388

75.490

119.15%

-39.304

91.63%

15

Alte cheltuieli
din exploatare

270.634

289.982

65.948

19.348

107.15%

-224.034

22.74%

16

Rezultatul
exploatării
(12+13-14-15)

-178.882

1.079.224

273.628

1.258.106

-603.32%

-805.596

25.35%

17

Venituri
financiare

1.678.107

188.166

1.610.917

-1.489.941

11.21%

1.422.751

856.11%

18

Chelt. financiare

2.059.708

1.687.153

4.277.346

-372.555

81.91%

2.590.193

253.52%

19

Rezultatul
curent al
exerciţiului
(16+17-18)

-560.483

-419.763

-2.392.801

140.720

74.89%

-1.973.038

570.04%

20

Venituri
extraordinare

0

0

0

0

-

0

0.00%

21

Chelt.
extraordinare

0

0

0

0

-

0

0.00%

22

Rezultatul
extra- ordinar
(20-21)

0

0

0

0

-

0

0.00%

23

Rezultatul brut
al exerciţiului
(19+22)

-560.483

-419.763

-2.392.801

140.720

74.89%

-1.973.038

570.04%

24

Impozit pe
profit

0

7.333

8.200

7.333

0.00%

867

111.82%

25

Rezultatul net
al exerciţiului
(23-24)

-560.483

-427.096

-2.401.001

133.387

76.20%

-1.973.905

562.17%

Marja comercială: Se constată o creştere semnificativă din punct de vedere
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dinamic în perioada 2009 faţă de 2008 cu 2.119.563 lei în condiţiile sporirii valorii
vânzărilor de mărfuri cu 36.93% şi a costului mărfurilor cu 29.89%. Această
situaţie s-a datorat deci creşterii vânzărilor de mărfuri într-un ritm superior costului
mărfurilor vândute, dar situaţia se inversează în 2010 comparativ cu 2009 când marja
comercială scade cu 70 %. Pentru analiza factorială a marjei comerciale se poate
folosi următorul model de analiză:
Rata marjei comerciale se determină ca raport între marja comercială şi
valoarea mărfurilor vândute aferente aceeaşi perioade:
RMC2008 = 4.306.406/11.820.979x100 = 36,43%
RMC2009 = 6.425.969/16.186.640x100 = 39,69%
RMC2010 = 3.929.226/11.444.154x100 = 34,33%
unde: : CA- valoarea mărfurilor vândute și R MC - rata marjei comerciale
Se observă astfel că, după performanţele obţinute în 2009, întreprinderea a
menţinut preţurile la nivel ridicat în 2010, chiar dacă vânzările au scăzut cu 70,7%
(figura nr.1).

Figura nr. 1 – Evoluţia marjei comerciale
Producţia exerciţiului este alături de marja comercială un indicator foarte
important în cadrul soldurilor de gestiune care trebuie diferenţiat de cifra de afaceri.
La întreprinderile cu activitate mixtă, cifra de afaceri evidenţiază vânzările de
mărfuri şi producţie vândută, în timp ce la întreprinderile industriale aceasta reflectă
doar producţia vândută. În cazul societăţii de faţă, producţia exerciţiului are pondere
foarte mică, neavând o influenţă majoră asupra rezultatului.
Indicatorul valoare adăugată se poate determina fie prin metoda sintetică, fie
prin metoda repartiţiei sau aditivă.
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Potrivit metodei sintetice, valoarea adaugată se determină după relaţia:
Valoarea adaugată=Marja comercială+Producţia exercitiului-Consumuri de
la terţi
Consumurile intermediare sau consumurile provenite de la terţi se determină
prin însumarea cheltuielilor materiale şi a cheltuielilor cu serviciile achiziţionate
de întreprindere, utilizate integral în componenţa bunurilor şi serviciilor, produse şi
livrate de întreprindere.
Valoarea adăugată se poate determina şi printr-un procedeu aditiv, respectiv
prin însumarea urmatoarelor cheltuieli: cheltuieli cu personalul, impozite si taxe
(fără TVA), cheltuieli financiare, dividende, amortizare şi autofinanţare. Este posibilă
determinarea , pe baza acestor elemente structurale, a unor indicatori care exprimă
fie contribuţia fiecărui participant la formarea valorii adaugate, fie a câta parte din
valoarea adăugată va fi destinată remunerării acestora. Indicatorii amintiţi poartă
numele de rate de remunerare , se exprimă în procente şi se calculează ca raport
între una dintre cheltuielile sus-menţionate şi valoarea adăugată.
La SARCOMEX SA, valoarea adaugată se calculează pe baza metodei
sintetice. Datele necesare analizei ne sunt furnizate de tabelul nr.1, iar graficul de
figura nr. 2.

Figura nr. 2 –Evoluţia valorii adăugate
Aşa cum ne indică şi graficul, valoarea adăugată are o evoluţie crescătoare în
prima decadă, influenţată de evoluția ascendentă a marjei comerciale, semnificând
faptul că surplusul de bogăţie creat prin efortul propriu al întreprinderii a crescut cu
1.439.930 lei, adică 43,3%, pentru ca în următoarea perioadă să scadă cu 56%, adică
1.155.943 lei, rezultat ce semnifică o creştere a stocurilor la costuri foarte ridicate pe
care piaţa este incapabilă să le absoarbă datorită preţurilor de vânzare care trebuie
aplicate.
Excedentul brut al exploatării(EBE) sau, după caz, insuficienţa brută din
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exploatare (IBE), se stabileşte ca diferenţă între valoarea adăugată (inclusiv subvenţii
de exploatare), pe de o parte, şi impozitele , taxele şi cheltuielile de personal pe de
altă parte.
EBE/IBE=(Valoarea adăugată + Subvenţii de exploatare)-(Cheltuieli cu
personalul +Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate)
În accepţiunea sa de surplus monetar din exploatare, EBE constituie baza de
calcul a capacităţii de autofinanţare a întreprinderii şi de determinare a fluxurilor de
trezorerie.
La SARCOMEX SA, excedentul brut al exploatării are un trend ascendent,
înregistrând în anul 2009 o creştere de 1.345.366 lei faţă de anul precedent (respectiv
394,47%) şi în anul 2010 o micşorare de 1.125.279 lei faţă de anul 2009 (adică de
269.98%), conform figurii nr.3.

Figura nr. 3 –Evoluţia excedentului brut al exploatării
Activitatea de exploatare contribuie deci în mod favorabil la formarea
rezultatului. Evoluţia ascendentă a rezultatului brut din exploatare se datorează
majorării tuturor elementelor componente. Excedentul din 2009 ar trebui să fie resursa
financiară fundamentală, utilizată pentru plata cheltuielilor financiare, a impozitului
pe profit, a dividendelor şi rambursarea împrumuturilor angajate anterior.
Rezultatul exploatării (profit sau pierdere) priveşte activitatea de exploatare
normală şi curentă a întreprinderii, exprimând mărimea absolută a rentabilităţii
activităţii de exploatare. Se calculează însumând excedentul brut al exploatării cu
venituri din provizioane aferente exploatării şi alte venituri din exploatare, şi scăzând
apoi cheltuielile cu amortizarea şi provizioanele aferente exploatării, precum şi alte
cheltuieli pentru exploatare.
Efectul majorării excedentului brut al exploatării în anul 2009, cu 1.345.366
lei, se propagă şi asupra performanţelor comerciale şi financiare ale firmei, reflectate
de rezultatul exploatării, care a sporit în anul 2009 cu 1.258.106 lei. Evoluţia
rezultatului exploatării a fost influenţată însă şi în sensul scăderii, în anul 2010 cu
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805.596 lei, mai puţin însă cu 25,35% faţă de excedentul brut din exploatare care
a scăzut cu 37,56%, scădere atenuată de faptul că s-au micşorat alte cheltuieli de
exploatare.
Rezultatul curent (profit sau pierdere) este determinat prin influenţa atât a
rezultatului exploatării normale şi curente, cât şi a rezultatului activităţii financiare,
nefiind perturbat de elemente extraordinare.
Rezultatul curent = Rezultatul exploatării + Venituri financiare - Cheltuieli
financiare
Rezultatul curent al exerciţiului prezintă o evoluţie negativă pe toată durata
analizată,

Figura nr. 4 –Evoluţia rezultatului curent al exerciţiului
dar, după cum se observă şi în figura nr. 4, această curbă negativă provine
din cheltuieli financiare, pentru că, chiar şi în anul 2009 când a reglat rezultatul
exploatării cu 603%, întreprinderea a fost grevată de importante cheltuieli financiare.
În anul 2010, piaţa nefiind în expansiune, rezultatul exploatării scade drastic, şi astfel
nu se mai asigură rambursarea datoriilor financiare.
Datorită faptului că nu se înregistrează activitate extraordinară pe parcursul
celor două perioade analizate, rezultatul extraordinar este nul în cazul de faţă.
Rezultatul net al exerciţiului exprimă mărimea absolută a rentabilităţii
financiare, iar la societatea SARCOMEX SA reprezintă pierdere pe parcursul celor
3 ani, păstrându-se graficul rezultatului curent al exerciţiului, cu menţiunea că este
afectat într-un procent nesemnificativ de impozitul pe profit.
Pentru îmbunătăţirea rezultatelor constatate în urma analizei pe baza soldurilor
intermediare de gestiune, se propune aplicarea următoarelor măsuri:
- majorarea veniturilor, respectiv a cifrei de afaceri prin îmbunătăţirea
calităţii produselor, extinderea activităţii de comercializare, intensificarea acţiunilor
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promoţionale etc.;
- reducerea costurilor cu mărfurile vândute, a productivităţii muncii,
restructurarea numărului de personal;
- îmbunătăţirea activităţii financiare a firmei;
- utilizarea eficientă a creditelor contractate.
Autofinanţarea
Autofinanţarea constituie pivotul finanţării întreprinderilor şi pentru unele
dintre ele singura sursă de finanţare în momentele decisive ale dezvoltării. Caracterul
fundamental al autofinanţării constă în faptul că aceasta reprezintă elementul
în baza căruia se solicită finanţarea externă. Mărimea autofinanţării (în valoare
absolută şi relativă) furnizează informaţii cu privire la performanţele întreprinderii.
O autofinanţare ridicată asigură investitorii financiari asupra posibilităţilor de
remunerare şi de punere în valoare de către întreprindere, a fondurilor pe care ei le vor
investi. În acelaşi timp, autofinanţarea creează capacitatea de rambursare a datoriilor
întreprinderii şi dă o măsură riscului pe care furnizorii de fonduri şi-l asumă.
Capacitatea de autofinanţare se calculează pornind de la veniturile şi
cheltuielile gestiunii curente susceptibile de a se transforma, imediat sau la termen,
în fluxuri de trezorerie. Capacitatea de autofinanţare se poate determina prin două
metode: deductivă şi adiţională.
Metoda deductivă are drept rezultat capacitatea de autofinanţare ca diferenţă
între veniturile încasabile (ce corespund unor încasări efective sau viitoare) şi
cheltuielile plătibile (corespunzătoare unor plăţi efective sau viitoare). Punctul de
pornire este EBE la care se adaugă toate veniturile susceptibile de a fi încasate ( de
exploatare, financiare, extraordinare) şi se scad cheltuielile susceptibile de a fi plătite.
Capacitatea de autofinanţare a exerciţiului = Excedent brut din exploatare
+ Alte venituri din exploatare încasabile - Alte cheltuieli pentru exploatare plătibile +
Venituri financiare încasabile - Cheltuieli financiare plătibile + Venituri extraordinare
încasabile - Cheltuieli extraordinare încasabile - Impozit pe profit.
Veniturile financiare nu conţin reluări asupra provizioanelor.
Cheltuielile financiare nu conţin amortizări şi provizioane calculate.
Veniturile extraordinare nu cuprind venituri din cesiunea elementelor de
activ, cote părţi din subvenţii virate asupra rezultatului exerciţiului, reluări asupra
provizioanelor extraordinare.
Cheltuielile extraordinare exclud valoarea net contabilă a activelor cedate şi
amortizări şi provizioane extraordinare calculate.
În timp ce EBE reprezintă un cash-flow potenţial brut de exploatare, CAF
reprezintă un cash-flow potenţial net global. Spre deosebire de EBE, CAF este
influenţată de amortizări, provizioane şi impozitul pe profit, dar are avantajul de a
cuprinde în calcul toate elementele care generează cash-flow-ul întreprinderii.
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SARCOMEX SA înregistrează rezultate pozitive numai în anul 2009, an în
care degaja resurse interne de finanţare din propria activitate, performanţă care scade
în 2010, acest lucru ducând inevitabil la căutarea unor noi surse de îndatorare.
Tabelul nr. 2
Metoda deductivă a capacităţii de autofinanţare
INDICATOR

2008

2009

2010

EBE

453.883

1.802.249

676.970

+Alte venituri din exploatare
încasabile

29.071

36.649

92.994

-Alte cheltuieli din exploatare
plătibile

270.634

289.982

65.948

+Venituri financiare încasabile

1.678.107

188.166

1.610.917

-Cheltuieli financiare plătibile

2.059.708

1.687.153

4.277.346

+Venituri extraordinare încasabile

0

0

0

-Cheltuieli extraordinare plătibile

0

0

0

-Impozit pe profit

0

7.333

8.200

-169.281

42.596

-1.970.613

=CAF

Metoda adiţională pune în evidenţă elementele contabile, negeneratoare de
fluxuri monetare, antrenate de calculul capacităţii de autofinanţare. Se porneşte de
la rezultatul net al exerciţiului la care se adaugă cheltuielile calculate (amortizări şi
provizioane) neplătite la o anumită scadenţă şi se scad veniturile calculate (reluări
asupra provizioanelor).
Tabelul nr. 3
Metoda adiţională a capacităţii de autofinanţare
INDICATOR

2008

2009

2010

Rezultatul net al exerciţiului

-560.483

-427.096

-2.452.358

+Amortizări şi provizioane calculate

394.202

469.692

430.388

-Reluări asupra provizioanelor

0

0

0

+Valoarea net contabilă a elementelor
de activ cedate

0

0

0

-Venituri din cesiuni

0

0

0

-166.281

42.596

-2.021.970

=CAF
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Capacitatea de autofinanţare are ca avataje finanţarea nevoilor de gestiune
curentă, creşterea fondului de rulment, finanţarea totală sau parţială a noilor investiţii,
rambursarea împrumuturilor, remunerarea capitalurilor investite.
Analiza pe baza ratelor de rentabilitate
Ratele de rentabilitate evidenţiază caracteristicile economice şi financiare
ale întreprinderilor, permiţând compararea performanţelor industriale şi comerciale
ale acestora. În general, ratele de rentabilitate se determină ca raport între efecte
economice şi financiare obţinute şi eforturile depuse pentru obţinerea lor. Ratele
de rentabilitate măsoară rezultatele obţinute în raport cu activitatea întreprinderii
(rentabilitate comercială) şi a mijloacelor economice (rentabilitate economică) sau
financiare (rentabilitate financiară). Varietatea indicatorilor implicaţi în calcul face
posibilă determinarea unui număr nelimitat de rate de rentabiliatate.
Diferitele modele utilizate pentru exprimarea ratei rentabilităţii au putere
informativă diferită, oglindind eficienţa diferitelor laturi ale activităţii economice
a întreprinderii. Indicatorii constituiţi în funcţie de capitalul avansat sau ocupat
exprimă predominant interesele investitorilor, în timp ce indicatorii constituiţi pe
resurse consumate exprimă preponderent interesele managerilor întreprinderii.
Esenţial este construirea unui sistem de rate care sa fie operaţional şi performant.
În funcţie de elementele luate în calcul, teoria şi practica economică operează cu mai
multe forme de exprimare a rentabilităţii.
Obiectivele principale în cadrul analizei pe baza ratelor constau în studierea
dimensiunilor financiare ale întreprinderii din punct de vedere al rentabilităţii,
lichidităţii şi a structurii financiare.
Rata rentabilităţii veniturilor se calculează ca raport între o formă de rezultat
(profitul înaintea impozitării, rezultatul pe tipuri de activităţi) şi veniturile totale
înregistrate. Cea mai relevantă metodă de calcul pentru întreprindere este însă cea în
care se foloseşte rezultatul brut al exerciţiului.

RVT =

Re x
× 100
VT

unde: R VT =rata rentabilităţii veniturilor
Rex=rezultatul brut al exerciţiului
VT=veniturile totale
Valorile acestui indicator, precum şi evoluţia sa în dinamică, în perioada
analizată sunt prezentate după cum urmează:
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2008

2009

2010

D(2009-2008)

D(2010-2009)

-4.70%

-2.58%

-20.64%

2.12%

-18.06%

Rata rentabilităţii resurselor consumate măsoară rezultatul înregistrat de
firmă la 100 lei costuri aferente activităţii.
Prin resurse consumate aferente activităţii se înţelege : valoarea transmisă
a resurselor utilizate, respectiv cheltuielile cu personalul ca valoare transmisă
aferentă forţei de muncă, amortizarea ca valoare transmisă aferentă mijloacelor fixe,
contravaloarea materiilor prime, materialelor, combustibilului, energiei consumate
pentru obţinerea produselor şi livrarea lor.
Pentru a asigura comparabilitatea informaţiilor, vom calcula şi rata rentabilităţii
resurselor consumate, folosind rezultatul brut al exercitiului.

RCT

=

Rex
× 100
C
T

unde: RCT =rata rentabilităţii resurselor consumate
Rex=rezultatul brut al exerciţiului
CT=cheltuielile totale
astfel:

Valorile şi dinamica acestui indicator în perioada analizată sunt prezentate

2008

2009

2010

D(2009-2008)

D(2010-2009)

-4.63%

-2.76%

-21.14%

1.87%

-18.38%

Ratele de rentabilitate comercială (Rcom) apreciază randamentul diferitelor
stadii de activitate la formarea rezultatului, fiind determinate ca raport între marjele
de acumulare şi cifra de afaceri. În concordanţă cu obiectivul analizei şi sfera de
investigare, acest indicator poate fi determinat prin implicarea în calitate de efect
a ratelor calculate pentru Sc. SARCOMEX SA după cum urmează în tabelul nr. 4.
La SARCOMEX SA, evoluţia ratei marjei comerciale comparativ cu cifra
de afaceri arată că managementul urmăreşte reducerea preţurilor de vânzare pentru
cucerirea unui nou segment de piaţă, sau pentru păstrarea clienţilor deja formaţi în
anul 2009, când evoluţia ascendentă reclama servicii mai bune către aceştia. Valoarea
pozitivă a ratei marjei brute de exploatare nu este suficient de bună pentru posibilităţi
financiare de genul reînnoirii echipamentelor întreprinderii. După cum se observă,
trendul acestei rate, este dat de cel al marjei comerciale.
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Tabelul nr. 4
Ratele de rentabilitate comercială
Nr
Crt

INDICATOR

2008

2009

2010

1

Marja comercială

4,306,406

6,425,969

3,929,226

2

Vânzări de mărfuri

11,820,979

16,186,640

11,444,154

3

Rata marjei comerciale
(1/2)

36.43%

39.70%

34.33%

4

EBE

456,583

1,802,249

676,970

5

Cifra de afaceri

11,893,114

16,235,948

11,500,108

6

Rata marjei brute de
exploatare(4/5)

3.84%

11.10%

5.89%

7

Rezultatul net al
exerciţiului

-560,483

-427,096

-2,401,001

8

Rata marjei nete(7/5)

-4.71%

-2.63%

-20.88%

9

Rezultatul exploatării

-178,882

1,079,224

273,628

10

Rata marjei nete de
exploatare (9/5)

-1.50%

6.65%

2.38%

11

CAF

-169,281

42,596

-1,970,613

12

Rata marjei brute de
autofinanţare (11/5)

-1.42%

0.26%

-17.14%

Rata marjei nete exprimă de fapt eficienţa globală a întreprinderii, de a obţine
profit şi a rezista concurenţei, însă valorile negative demonstrează din contră,
împovărarea întreprinderii. Evaluarea activităţii de exploatare realizată cu ajutorul
marjei nete de exploatare indică rezultate care au acelaşi efect ca al ratei marjei brute
de exploatare.
Din punctul de vedere al ratei marjei brute de autofinanţare, rezultatele negative
scot din calcul asigurarea dezvoltării sau a remunerării acţionarilor întreprinderii.
Rentabilitatea financiară (Rfin) măsoară în mărime relativă remunerarea
capitalurilor acţionarilor aduse ca aport sau a profitului net lăsat la dispoziţia firmei
pentru autofinanţare. Rata în cauză reflectă corelaţia dintre profitul net ca venit al
acţionarilor şi capitalurile proprii ale întreprinderii. La numitorul raportului vor
figura capitalurile proprii sau media acestora în măsura în care în decursul exerciţiului
au avut loc modificări sensibile ale capitalurilor proprii prin aporturi în numerar.
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La numărător figurează de obicei, rezultatul net sau rezultatul curent înainte de
impozitare, care prezintă, în raport cu profitul net, avantajul de a fi mai apropiat de
realitatea financiară întrucât elimină incidenţa activităţii extraordinare.
În funcţie de indicatorii utilizaţi la numărător, rentabilitatea financiară a unei
societăţi poate fi exprimată astfel1:
Rentabilitatea financiară netă=Rezultatul net al exerciţiului/Capitaluri proprii
Rentabilitatea financiară înainte de impozit=Rezultat curent înainte de
Impozit/Capitaluri proprii
Aceasta rată trebuie să ţină seama de regimul de calcul al amortizărilor şi
provizioanelor, al cheltuielilor deductibile şi nedeductibile avute în vedere la
determinarea bazei de calcul a impozitului pe profit. Aşa cum am precizat, în analiza
factorială a ratei de rentabilitate financiară, vom folosi Rezultatul net al exerciţiului :

Rfin =

Re zultatulNetAlExercitiului
×100
CP

unde CP=capitaluri proprii

Rfin =

CA Re zultatulNetAlExercitiului
×
× 100
CP
CA
n

Rcom

unde : n = nr de rotații ale capitalului financiar într-un an ;
Rcom = rata rentabilităţii comerciale.
Astfel, pentru prima perioadă avem:
Δ Rfin= Rfin2009-Rfin2008 = (-427.096/3.129.408)x100 - (-560.483/3.352.858)
x100= -13,65%-( -16,72%) = 3,07% ,
Iar pentru cea de-a doua:
Δ Rfin= Rfin2010-Rfin2009 = (-2.401.001/779.623)x100 – (-427.096/3.129.408)
x100= -307,97%- (-13,65%) = -294,32%
Analiza ratelor de solvabilitate şi lichiditate pentru 2010:
- Solvabilitatea reprezintă capacitatea unităţii patrimoniale de a face faţă
obligaţiilor pe termen lung, rezultate din angajamente anterior contractate, operaţii
curente sau prelevări obligatorii. Solvabilitatea este generată de o activitate
1

Vintilă, G. - Gestiunea financiară a întreprinderii- Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010, pag.196
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eficientă, iar capacitatea de plată într-un interval de timp depinde de durata ciclului
de exploatare, de relaţiile cu furnizorii şi de legislaţia în vigoare. Cel mai adesea
solvabilitatea se apreciază prin rata solvabilităţii generale şi prin cea a solvabilităţii
patrimoniale:
Rata
solvabilităţii
generale=Active
totale/Datorii
totale=1.531.607/15.751.984=1,05 valoare care se află sub valoarea minimă de
1,04, ca atare întreprinderea este insolvabilă, nu poate face faţă datoriilor, dar nici nu
este sub pragul de risc pentru finanţatori.
Rata solvabilităţii patrimoniale=Capital propriu/(Capital propriu+Credite
bancare)x 100=779.623/(779.623+9.428.062)x100=7,64 % situaţie critică pentru
întreprindere. Această situaţie se datorează faptului că întreprinderea se angajează
la plata unor credite bancare din ce în ce mai mari, de unde se trage concluzia că
managementul duce o politică financiară ineficientă.
- Lichiditatea:
Analiza lichidităţii urmăreşte capacitatea întreprinderilor de a-şi onora obligaţiile
cu termen de exigibilitate mai mic de un an, datorii curente care trebuie să fie acoperite din
active cu un termen de transformare în lichidităţi similar. Printre factorii care influenţează
lichiditatea sunt domeniul de activitate, gradul de maturitate al întreprinderii şi
talia acesteia, sezonalitatea afacerilor, conjunctura economică, structura
activelor circulante, viteza de rotaţie a activelor circulante, structura financiară.
Rata lichidităţii curente(generală)=Active curente/Datorii curente=
9.388.697/9.428.062=1
Reflectă posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma întrun timp scurt în lichidităţi pentru a achita datoriile curente.
Datorită faptului că raportul este egal cu 1, se apreciază lichiditatea întreprinderii
ca fiind la graniţa dintre siguranţa şi nesiguranţa în capacitatea întreprinderii de
a-şi onora obligaţiile pe termen scurt, motiv pentru care creditorii ar trebui să fie
circumspecţi în acordarea de noi împrumuturi. Este posibil ca finanţarea pe termen
scurt să fi fost folosită pentru achiziţionarea de „active pe termen lung”, ceea ce în
mod normal este considerat periculos.
Rata lichidităţii intermediare(rapidă,redusă)=Active curente-Stocuri/Datorii
curente =(9.388.697-6.462.773)/9.428.062=0,31
Această rată financiară măsoară câte unităţi monetare de active aproape
lichide revin la o unitate monetară de datorii pe termen scurt. Rezultatul subunitar
al raportului poate evidenţia probleme de onorare a plăţilor scadente, chiar dacă
stocurile au valoare mare.
- Ratele de echilibru :
Rata de autofinanţare a activelor = Capital propriu/Active totale=
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779.623/16.531.607=0,05
Rata de finantare a imobilizarilor prin capitalul propriu = Capital propriu/Active
imobilizate=779.623/7.049.656=0,11
Rata
autonomiei
financiare
=
Capital
propriu/Capital
permanent=779.623/7.103.545=0,11
Această din urmă rată măsoară ponderea capitalurilor proprii în ansamblul
resurselor permanente. În general, rata trebuie sa fie superioară sau cel putin egală cu
0,5 din considerente impuse de normele bancare în relaţia de credit cu întreprinderea.
Toate ratele calculate indică faptul că, echilibrul economico-financiar al firmei
este deficitar, activitatea financiară precară a condus la efecte negative din punct de
vedere al autonomiei financiare.
- Ratele îndatorării firmei :
O proporţie ridicată a datoriilor purtătoare de dobandă în comparaţie cu
capitalurile proprii implică un rezultat net mai volatil şi creşterea probabilităţii ca
firma să nu-şi poată onora obligaţiile scadente.
Analiza gradului de îndatorare este importantă atât pentru conducerea
întreprinderii, pentru fundamentarea politicii financiare (care să asigure independenţa
necesară), cât şi pentru creditori (bănci) pentru stabilirea nivelului creditului pe care
îl poate primi întreprinderea, şi a tipului de credit (la termen sau pe termen scurt).
Principalele rate de îndatorare folosite sunt :
Rata
generală
a
îndatorării
=
Datorii
totale/Capitaluri
proprii=15.751.984/779.623=20,20
Cu cât valoarea acestei rate este mai mare decât 1, cu atât întreprinderea
depinde mai mult de creditorii săi, iar în cazul de faţă în perspectiva contractării de
noi împrumuturi, întreprinderea nu prezintă suficiente garanţii pentru ca băncile să-i
satisfacă solicitările.
Rata datoriilor financiare = Împrumuturi pe termen mediu şi lung/Capital
propriu= 6.323.922 /779.623=8,11
Aceasta rată exprimă gradul de îndatorare pe termen mediu şi lung, iar
intervalul de valori care se consideră normal este cuprins între 0,5 – 1.
Rata de îndatorare a activităţii de exploatare = Credite pe termen scurt/Active
circulante – Disponibilitati=9.428.062/(9.388.697-323.479) = 1,04
Pentru această rată care caracterizează gradul de participare a creditului la
finanţarea activelor circulante, nu se poate stabili o mărime optimă, deoarece mărimea
ei este influenţată de o serie de factori precum: viteza de rotaţie a activelor circulante,
rentabilitatea costurilor, nivelul ratei dobânzii la credite etc.
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Rata capacităţii de rambursare a datoriilor financiare =Împrumuturi pe
termen mediu şi lung/Capacitatea de autofinanţare=6.323.922/-1.970.613=3,21
Această rată exprimă perioada în care urmează să fie rambursate creditele
contractate. Indicatorul prezintă importanţă în special în faza de contractare a
împrumuturilor pentru stabilirea duratei optime a acestora. Din acest motiv, cu cât
rata de îndatorare este mai ridicată, cu atât riscul financiar este mai mare. Nivelul
acceptabil depinde într-o proporţie semnificativă de tipul de activitate derulat. Pe de
altă parte, trebuie să avem în vedere că investitorii sunt de acord să accepte un risc
financiar mai ridicat dacă riscul operaţional al întreprinderii este redus.
- Ratele de gestiune : reflectă duratele de rotaţie a activelor imobilizate şi
circulante prin cifra de afaceri exprimate în nr. de zile şi sunt prezentate în tabelul
nr. 5.
Viteza de rotaţie a stocurilor (rulajul stocurilor)= Cifra de afaceri/Stocuri =
11.500.108/5.360.161=2,14
Raportul arată influenţa stocurilor existente asupra mişcării bilanţiere; o
valoare ridicată a acesteia arată o situaţie favorabilă pentru agentul economic.
Trebuie facută precizarea că datorită faptului ca vânzarile apar de-a lungul
întregului an, iar stocul se defineşte pentru o anumită dată, se utilizează stocul
mediu. În cazul de faţă, avem o viteză de rotaţie de 2,14 pe an.
Durata de recuperare a creanţelor=(Sold mediu clienţi/Cifra de afaceri)×360=
(2.623.250/11.500.108)x360=82,12
Rata indică ritmul încasării creanţelor concretizate în clienţi, debitori. Dat fiind
faptul că firma încheie contracte cu plata la 60-90 zile , rezultatul acestui indicator
este bun, înseamnă că firma îşi recuperează creanţele la timp.
Durata de rambursare a datoriilor=(Sold mediu furnizori /Cifra de afaceri) ×
360= 826.937/11.500.108x360=25,89
Rata indică ritmul achitării datoriilor faţă de terţi ale agentului economic; în
general societatea încheie contractele cu furnizorii la o perioada medie de 30 de zile,
deci rezultatul acestui indicator arată că îşi achită obligaţiile mai repede decât prevăd
contractele.
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Tabelul nr. 5
Ratele de gestiune
Nr

Indicatori

Formula

2008

2009

2010

UM

1

Cifra de afaceri

Ca

11893114

16235948

11500108

lei

2

Imobilizari nete

In

7424956

7338180

7049656

lei

3

Stocuri

St

4734360

5007720

6462773

lei

4

Creanţe

Cr

3808921

4198511

2602445

lei

5

Disponibilităţi
băneşti

Db

872340

551362

323479

lei

6

Active circulante

Ac

9415621

9757593

9388697

lei

7

Furnizori şi
asimilate

Fz

5278200

8757524

9482062

lei

8

Rotaţia
imobilizarilor nete

Ca/In

1.60

2.21

1.63

rotaţii

9

Durata de rotaţie a
activelor circulante

(Ac/Ca)
x360

285.01

216.36

293.90

zile

10

Durata de rotaţie a
stocurilor

(St/Ca)
x360

143.31

111.04

202.31

zile

11

Durata de încasare
a creanţelor

(Cr/Ca)
x360

115.29

93.09

81.47

zile

12

Durata de rotaţie
a disponibilităţilor
băneşti

(Db/Ca)
x360

26.41

12.23

10.13

zile

13

Durata de achitare
a furnizorilor

(Fz/Ca)
x360

159.77

194.18

296.83

zile

14

Rotaţia activului
total

Ca/At

0.71

0.95

0.70

rotaţii

Rata utilizării activelor fixe=(Cifra de afaceri/Active fixe)×1000 =
11.500.108/7.049.659×1000= 1.631,30
Rata arată cifra de afaceri la 1000 lei active fixe; valoarea acestui indicator este
mare, deci este un rezultat bun.
Rata de eficienţă a activelor circulante=(Cifra de afaceri/Active
circulante)×1000 = 11.500.108/9.388.697×1000=1.224,89
Rata indică cifra de afaceri la 1000 lei active circulante; la fel ca în cazul ratei
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utilizării activelor fixe, avem un rezultat bun dat de valoarea mare a acestui indicator.
Viteza de rotaţie a activelor circulante=(Active circulante/Cifra de
afaceri)×360 = 9.388.697/11.500.108*360=293,90
Rata indică durata unei rotaţii şi este favorabilă dacă are valori mici.
Pe baza analizei realizate în acest capitol şi pe baza situaţiei economicofinanciare a firmei în perioada 2008 – 2010 se poate observa că din punct de vedere
al aprovizionării există o tendinţă de saturaţie a pieţei; pe planul de exploatare are
o pondere crescută a consumurilor provenind de la terţi în structura producţiei
exerciţiului, iar financiar activitatea este deficitară, pentru că societatea funcţionează
mai mult cu surse împrumutate decât cu surse proprii.
Concluzii şi propuneri
Concluziile activităţii analizate în perioada 2008-2010 sunt că , după anul
2008 care a avut rezultate negative atât din activitatea de exploatare, cât şi din cea
financiară, managementul a adoptat măsuri de reducere a cheltuielilor, dezvoltarea
şi diversificarea surselor de aprovizionare, ca urmare a avut profit din exploatare în
2009 şi o cifră de afaceri cu 37% mai mare.
Activitatea societăţii în anul 2010 a manifestat un regres considerabil din
punct de vedere al cifrei de afaceri, dar eficienţa muncii s-a îmbunătăţit şi s-a obţinut
profit din exploatare, în condiţiile unui climat economic şi socio-politic nefavorabil,
în care există factori de risc şi incertitudine amplificaţi.
Deşi capacitatea de autofinanţare este la finele lui 2010 negativă, cu resurse
proprii insuficiente, societatea poate ieşi de sub stigmatul nerentabilităţii adoptând
concomitent două modalităţi de finanţare. În primul rând piaţa impune, datorită
lipsei de lichidităţi a partenerilor, ajustarea condiţiilor de colaborare şi mai ales a
termenelor de plată în vederea îmbunătăţirii fluxului de numerar, căutarea unor surse
alternative de finanţare pentru obţinerea de avansuri de la beneficiari, iar în al doilea
rând este necesară contractarea unor împrumuturi financiare în condiţii avantajoase,
pentru că deja societatea prezintă un grad îngrijorător de scăzut din punct de vedere
al independenţei financiare.
Ca propuneri, ţinând cont de condiţiile conjuncturii economice actuale,
compania ar trebui să identifice noi pieţe interne pe care să se extindă atât orizontal,
întărindu-şi poziţia pe piaţă, cât şi vertical, prin creşterea numărului de clienţi
oferind noi servicii care să aducă plus de valoare produselor vândute, reducerea
preţurilor de cost prin reducerea costurilor de aprovizionare (implicit se reduc
stocurile intermediare), transport, manipulare, depozitare, impulsionarea activităţii
de producţie. După cum am observat, o mare pondere în totalul cheltuielilor de
exploatare, o au cheltuielile cu serviciile şi lucrările prestate de terţi, valoare care
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ar putea fi redusă prin angajarea unui personal calificat şi printr-o retehnologizare
minimă, eliminând şi TVA-ul aferent serviciilor.
În adoptarea deciziilor viitoare managementul trebuie să-şi asume riscurile la
care s-a supus în timpul eforturilor de a dezvolta afacerea, astfel încât să evite situaţia
de a adânci declinul. Redresarea situaţiei presupune însă, pe lângă atenţia sporită
asupra deciziilor viitoare, şi respectarea obligaţiilor prezente (achitarea datoriilor şi
respectarea termenilor contractuali).
Am constatat că principalul dezechilibru al societăţii se înregistrează la
nivelul activităţii financiare. Această situaţie este rezultatul politicii de investiţii dusă
de firmă, pentru că, fiind conştient de nevoia de modernizare a dotărilor tehnice,
managementul a considerat sursele proprii de finanţare insufuciente pentru a-şi urma
scopul, contractând credite bancare. Vor trebui găsite alte mijloace care să susţină
procesul de investire, cum ar fi leasingul pentru echipamentele de lucru uzate moral
sau fizic, sau operaţiunile de lease-back pentru bunurile cumpărate la preţuri foarte
mari, care au o valoare de amortisment ridicată.
De asemenea, evitarea cheltuielilor cu diferenţele de curs valutar, adică
achiziţionarea mărfurilor de pe piaţa locală, sau cea a Uniunii Europene, eliminânduse totodată şi cheltuielile cu taxele vamale.
Ca ajutor în analiza efectivă a situaţiei firmei, managementul poate adopta o
aplicaţie bazată pe tehnica valorii scop, care să ajute la luarea deciziilor care ar putea
afecta rentabilitatea. Tehnica valorii scop permite calcularea unei valori finale (scop
sau obiectiv) furnizate de o formulă, pentru care se modifică un parametru ce depinde
de formula respectivă. Utilizând căutarea tip ‘rezultat’ se poate ajusta o estimare
pentru a se ajunge la o concluzie referitoare la o expresie relativă sau absolută
(procentaj sau valoare) pentru un buget sau o variantă de simulat. Spre exemplu,
poate măsura valoarea maximă pe care ar trebui sa o atingă cheltuielile financiare,
pentru o anumită marjă brută aşteptată sau pe care conducerea şi-a propus să o atingă.
Realitatea este că necesitatea oricărei întreprinderi este de a obţine profit.
Numai astfel se poate dezvolta, menţine şi îşi poate consolida independenţa financiară
pe piaţă.
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JUSTIŢIA – COMPONENTĂ
FUNDAMENTALĂ A PUTERILOR
STATULUI. ROLUL JUSTIŢIEI
ÎN APĂRAREA ŞI PROMOVAREA
DREPTURILOR OMULUI
Prof. univ. dr. Dumitru MAZILU1*
Abstract
In this study has been underlined that Justice is a fundamental
component of the powers of State. It is known that in any democratic state
there is a separation of powers: legislative; executive and juridical power.
The Romanian Revolution from 1989 has been promoted a new Constitution
in which the separation of the powers of State has been stipulated as a
fundamental principle of democratic exercise of public authorities.
In the study, also, has been underlined the impact of Justice on
fundamental rights and freedoms of every human being. Justice it shall be
promoted through all existing institutions, and in particular, through tribunals,
but at the same time, through moral rules, which have very important impact
in every human Community.
Today, injustice exist not only on national level, but – at the same time
– on international level.
It is our duty to do everything in our power to eliminate injustice at
national and international level and to implement the principle of Justice in
our daily life.
Key words: Justice, power of State, separation of powers, human rights,
injustice, human Community, tribunals, moral rules

O

analiză – chiar şi succintă – cu privire la justiţie, în general, şi la rolul ce
revine justiţiei, ca una din puterile fundamentale ale statului, ne obligă să
evocăm accepţiunile conceptului justiţiei2, sensurile majore ale acestui concept, care
*
Preşedintele Comisiei Constituţionale şi pentru Drepturile Omului a Consiliului Frontului Salvării Naţionale.
Raportor al Naţiunilor Unite privind Drepturile Omului şi Tineretul (1985-1993).
2
Constituţia României, Capitolul VI, Autoritatea judecătorească: Justiţia este unică, imparţială şi egală pentru
toţi. (Alin. 2, art. 124)
1
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pun în lumină strânsa legătură ce există între înfăptuirea justiţiei şi drepturile omului3.
Dicţionarele enciclopedice consacră spaţii largi pentru explicarea conceptului justiţiei
din care rezultă şi legătura existentă cu drepturile fiinţei umane, la promovarea cărora
are o importantă contribuţie. Marea Enciclopedie Britanică defineşte Justiţia ca un
principiu moral, care implică realizarea dreptului şi a echităţii. Marea Enciclopedie
Franceză consideră Justiţia un principiu superior, care vizează justeţea şi moralitatea,
realizarea drepturilor fiecăruia. „Justiţia este într-o strânsă corelaţie cu dreptul4. A
încălca exigenţele Justiţiei înseamnă a viola drepturile celorlalţi5... Justiţia în limitele
ei stricte se opune carităţii, milei, indulgenţei. Caritatea ne obligă să facem bine
celorlaţi... Justiţia ne cere să nu le facem rău. Principiile obligatorii ale justiţiei: să
nu ucizi, să nu răneşti, să nu furi, să nu răpeşti libertatea sau demnitatea, se adaugă
îndatoririi generale care ne obligă să respectăm drepturile personalităţii celorlalţi6 şi,
în consecinţă, să nu le fie răpită nici una din capacităţile, virtuţile lor naturate“7.
§1. „Justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi“
Se ştie că Justiţia are cel puţin cinci înţelesuri, accepţiuni. Mai întâi, acepţiunea
de instituţie, unde oamenii îşi caută dreptatea, în relaţiile lor cu ceilalţi. Apoi,
oamenii dau justiţiei sensul de statut social, care n-ar trebui să fie nedrept pentru unii
şi abuziv pentru alţii. Justiţia are şi o accepţiune de calificare a faptelor oamenilor:
unii săvârşesc fapte sau comit acte juste sau injuste.
După sfera acţiunii justiţiei ca instituţie, justiţia este naţională sau internaţională,
existând – după cum se cunoaşte – instanţe naţionale şi internaţionale îndrituite să
înfăptuiască actul justiţiei. Enciclopedia Britanică defineşte Justiţia ca „Departament
al Guvernului investit cu putere juridică“8. Se precizează că „principala sarcină a
justiţiei este soluţionarea tuturor litigiilor şi controverselor“9. Se subliniază că
reglementările „stabilesc care sunt părţile ce au dreptul să apară în faţa unui tribunal
sau în faţa unei instanţe, care sunt probele ce vor fi luate în consideraţie, ce procedură
juridică va fi aplicată şi ce tipuri de hotărâri judecătoreşti urmează a fi luate“10.
Dumitru Mazilu, Report on Human Rights and Youth, United Nations, Comission on Human Rights, Geneva,
July, 1989.
4
Tratatul de la Lisabona, Capitolul 3: Cooperarea judiciară în materie civilă; Capitolul 4: Cooperarea judiciară
în materie penală.
5
În ultimii ani a fost luată iniţiativa constituirii unei asociaţii naţionale care să apere şi să promoveze – între altele – principiile nobile ale justiţiei (Florin Negoiţă, Liga pentru Justiţie, Morală, Producţie Naţională şi Drepturile
Omului).
6
Momcilo Luburici, Dreptul, conştiinţa juridică şi politică, în „Teoria Generală a Dreptului“, Editura Oscar Print,
Bucureşti, 2005, pp. 37 şi urm.
7
Ar Weale, Equality and Social Policy, London, Routledge and Kegan Paul, 1973, pp. 314 şi urm.; Lon Fuller, The
Morality of Law, Yale University Press, 1964, pp. 107 şi urm.
8
Justiţia, Enciclopedia Britanică, Britanica Concise Encyclopedia, Editura Litera, 2009, p. 1202.
9
Ibidem.
10
Ibidem. Deşi o instanţă are rolul de a luat hotărâri în conformitate cu legile aprobate de puterea legislativă „în
mod inevitabil instanţa poate interpreta legea“. Instanţa este în măsură să interpreteze legea „prin stabilirea unor
reguli de judecată care sunt de multe ori folosite în cazuri asemănătoare. Această procesdură este cunoscută sub
3
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Fără îndoială, cea mai răspândită este accepţiunea morală a justiţiei, întâlnită
şi în definirea unui regim politic dintr-o ţară care poate fi calificat „regim al injustiţiei
sociale“, ceea ce determină, uneori, răsturnări sociale, tocmai pentru a instaura „un
regim al justiţiei sociale“.
Charles Louis de Secondat Montesquieu atrăgea atenţia asupra faptului că
Justiţia este o confruntare, o luptă. Dacă n-ar fi existat injustiţia „s-ar fi ignorat până
şi numele Justiţiei“. Un stat – nota marele savant – „se poate transforma în două
chipuri: fie pentru că forma de guvernământ se îndreaptă; fie pentru că ea se alterează.
Dacă el şi-a păstrat principiile, şi forma de guvernământ se schimbă, înseamnă că ea
se îndreaptă; dacă el şi-a pierdut principiile, când forma de guvernământ se schimbă,
înseamnă că ea se alterează“. Între aceste principii, Montesquieu includea: Virtutea;
Dreptatea; Onoarea; Justiţia. „Oamenii îşi îndreaptă speranţa în Justiţie pentru a
li se face Dreptate“. Concentrarea în aceeaşi mână a puterilor executivă şi a celei
judecătoreşti „întunecă ideea de Justiţie“. Legile – nota marele gânditor – sunt ochii
principelui, el vede datorită lor ceea ce nu ar putea vedea fără ele. „Dacă el vrea să-şi
asume atribuţiile tribunalelor nu mai acţionează în folosul său, ci în dauna sa şi în
folosul celor ce-l corup“11.
Jean Jacques Rousseau sublinia că „a ceda în faţa forţei este un act de
necesitate, nu de voinţă; este cel mult un act de prudenţă“. „Dacă trebuie să asculţi de
teama forţei, nu e nevoie să asculţi din datorie; iar dacă nu mai eşti silit să asculţi, nu
mai eşti obligat să o faci“12. Orice act bazat pe forţă este contrar principiului justiţiei,
este nelegitim, pentru că „forţa nu creează dreptul“13.
§2. „Fiecare om are dreptul la justiţie, aşa cum are dreptul la aer“
Unul din cei mai mari scriitori germani, Jacob Wassermann14 arăta că „omul
posedă un drept primar în inima lui, un drept înnăscut. Fiecare om are dreptul la
Justiţie, aşa cum are dreptul la aer. Dacă acesta îi este răpit, sufletul se înăbușă“15,
iar profesorul Mircea Djuvara atrăgea atenţia asupra impactului Justiției asupra
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. După opinia sa „în viaţa reală de
toate zilele“ există o serie de norme proprii de drept, care par, la prima vedere, străine
de un „comandament sau garanție etatică“, dar care reprezintă drept „pentru că ele
reglementează prin concepte raționale derivate din ideea de Justiţie relaţiile care se
stabilesc prin acţiunile reciproce ale indivizilor în societate“16. Împărtăşind opiniile
lui Georgio Del Vecchio, care, în lucrarea sa de referinţă „La Giustizia“, demonstra
numele de precedent juridic“ (Ibidem).
11
Charles Louis de Secondat Montesquieu, Despre spiritul legilor, III, 1970, p. 214.
12
Jean Jacques Rousseau, Contractul social, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957, pp. 88-89.
13
Ibidem.
14
Jacob Wassermann a trăit între anii 1873-1934. Cunoscut romancier german, care a scris, între altele, „Povestea
tinerei Renate Fuchs“ (1900); „Cazul Mauritius“ (1908); „Gaspar Hauser“ (1908).
15
Ibidem, Cazul Mauritius, p. 49.
16
Georgio Del Vecchio, La Giustizia, Ed. II, Roma, 1924, p. 98 şi 42.
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că nimic nu se poate pretinde „în numele justiției fără o supunere la poruncile ei“,
profesorul Djuvara sublinia că „raţiunea noastră contrapune eului cunoscător un eu
cunoscător raţional, mereu acelaşi, spre a constitui ideea de Justiţie“17.
Dezvoltând ideea lui Georgio Del Vecchio, profesorul Nicolae Popa precizează
că Justiţia înseamnă „subordonarea faţă de o ierarhie de valori“ şi – evocând analiza
lui Chaim Perelman – aminteşte modurile de înţelegere a Justiţiei de către acesta18.
După cum se ştie, Perelman definea Justiţia ca un principiu de acţiune după care
membrii aceleiaşi categorii esenţiale „trebuie să fie trataţi în mod egal“19.
§3. Scopurile şi finalitățile nobile ale Justiţie
1.1. Analizele efectuate au dus la concluzia că există o justiţie distributivă,
care are menirea să dea curs exigenţelor proporţionalităţii, în sensul de a da fiecăruia
ce i se cuvine, şi o Justiţie restitutivă, reparatorie, cu sensul cel mai frecvent de
reparare a pagubelor produse. În susţinerea acestor modalităţi de realizare a Justiţiei,
au o mare importanţă concluziile lui Jean-Jacques Rousseau, care sublinia că „este
contra naturii ca o mână de oameni să se îmbuibe cu prisosuri, în vreme ce mulţimea
înfometată este lipsită de strictul necesar“.
1.2. S-a demonstrat că „esenţa justiţiei îşi află expresia în poziţia obiectivă a
subiectivităţii şi în coordonarea intersubiectivă“20. Exigenţele principiului justiţiei
se înfăptuiesc prin considerarea simultană a mai multor subiecte, puse pe un acelaşi
plan şi reprezentate, unul în funcţie de celălalt; prin paritatea şi egalitatea iniţială,
care se presupune între participanţii unui raport de acelaşi fel; prin reciprocitatea sau
corelaţiunea, prin care afirmarea unui drept este concordantă unei obligaţii şi invers,
adică la exigenţă, la o îndatorire este corelativ un drept21. Se înţelege că „nici unul
dintre aceşti termeni nu poate subzista prin sine, fiecare valorează ca un complement
al celuilalt şi trage din celălalt propriul său sens“22.
1.3. Profesorul Mircea Djuvara apreciză că „orice drept pozitiv nu poate fi...
decât una din manifestările multiple, chiar dacă e greşită, a cunoaşterii raţionale a
justului, adică o realizare mai mult sau mai puţin potrivită a „ideii“ de justiţie23.
Dreptul pozitiv – arată marele cărturar – „dacă e vorba să-l deosebim de o simplă
manifestare oarbă a unei forţe în societate, nu poate fi nici el considerat, în principiul
Mircea Djuvara, Eseuri de filosofie a dreptului, Editura Trei, Bucureşti, 1997, p. 461. Dânsul evocă, în acest sens
şi pe Stammler, Theorie der Rechtwiessenschaft, 1911, pp. 556-831 (subl.ns.).
18
Nicolae Popa, Teoria Generală a Dreptului, Editura Actami, Bucureşti, 1996, p. 129.
19
Chaim Perelman, Justice et raison, Press Universitaires de Bruxelles, 1963, p. 26 şi urm.
20
Dumitru Mazilu, Teoria Generală a Dreptului, Editura ALL-BECK, Bucureşti, 1999, p. 28.
21
Ibidem.
22
Ibidem. Această analiză se bazează pe concluziile la care au ajuns numeroşi autori şi, îndeosebi, Georgio del
Vecchio, La Giustizia, loc.cit., pp. 42 şi urm.; Francesco Camelutti, Scuola italiana del diritto, în Revista italiana
di diritto procesuale civile, Cedam, Padova, 1936, 3; Mircea Djuvara, Ideea de Justiţie şi cunoaşterea juridică în
„Eseuri de filosofie a dreptului“, Ediura Trei, 1997, pp. 283 şi urm. Profesorul Mircea Djuvara analizează Ideea de
Justiţie prin prisma a ceea ce socotim că este „drept sau nedrept“, „corect sau incorect“, „echitabil sau inechitabil“.
23
Mircea Djuvara, Op.cit., p. 284.
17
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lui, decât tot ca pus sub egida ideii de Justiţie“24.
§4. „Pot exista şi există, în unele cazuri, şi dispoziţii de drept pozitiv injuste“
2.1. După cum se ştie, principiul „Lex injusta non est lex“25 dăinuie încă de
pe vremea romanilor. Această concepţie este tot mai răspândită în epoca modernă,
sub influenţa puternică a raţionalităţii ideii de Justiţie. Având în vedere această
optică şi înţelegându-i semnificaţiile, Mircea Djuvara atrăgea atenţia că „pot exista
şi există prea adeseori şi dispoziţii de drept pozitiv injuste“26. Elaborarea normelor
dreptului pozitiv potrivit exigenţelor principiului justiţiei, ca principiu fundamental
al dreptului, este o îndatorire a tuturor celor chemaţi „să facă legea“, deoarece – după
cum se ştie – „respectarea dreptului pozitiv constituie o obligaţie şi nu e numai o
problemă de simplă oportunitate“27; iar, în mintea noastră, legăm, în mod necesar
„noţiunea de drept pozitiv de ideea de Justiţie“28.
2.2. Aceleaşi exigenţe ale principiului Justiţiei se regăsesc în aplicarea
dreptului pozitiv29. Dânsul demonstrează că „scopul mărturisit al unei legi nu poate
fi în principiu înfăptuirea injustiţiei: scopul din urmă al dreptului pozitiv nu poate
fi, dimpotrivă, din punctul de vedere obiectiv, decât realizarea în viaţa socială, în
măsura cea mai întinsă posibilă, a ideii de justiţie“30. Statul însuşi, ca instituţie
juridică şi din punctul de vedere al dreptului „nu poate avea altă finalitate ultimă
decât realizarea justiţiei“31.
2.3. Ori de câte ori principiile dominante ale unei rânduiri statale „ajung să
fie în conflict cu ceea ce poporul respectiv e convins că e drept“, nici o dispoziţie
pozitivă nu mai e în stare să desfiinţeze „dreptul la revoluţie sau la război, această
din urmă armă a aspiraţiilor supreme ale oamenilor“32. Sintetizând, în concepţia
profesorului Mircea Djuvara, principiul justiţiei include: egalitatea părţilor, natura
obiectivă şi logică a analizei cauzei; echitatea şi echilibrul; proporţionalitatea şi
echivalenţa; iar ca elemente de fapt presupune stabilitatea legilor şi aplicarea lor
uniformă. După opinia profesorului Mircea Djuvara, „ideea de justiţie domină ideea
de drept pozitiv“. Mai mult, dânsul consideră că însăşi ştiinţa dreptului „va avea ca
obiect esenţial justiţia, aşa cum este realizată în viaţa socială“. Dânsul precizează
că – prin aceasta – înţelege „ştiinţa justiţiei aplicate, cuprinzând în această noţiune şi
Ibidem.
„Legea injustă nu e lege“ susţin şi astăzi mulţi autori, argumentând necesitatea abrogării legilor care contravin
ideii de justiţie şi adoptării unor reglementări conforme principiului Justiţiei.
26
Mircea Djuvara, Op.cit., p. 284 (subl. ns.).
27
Ibidem.
28
Ibidem, p. 285.
29
Ibidem.
30
Ibidem. A se vedea şi Mădălina Tomescu, Cristian Tomescu, Mădălina Raluca Roşu, Semnificaţia conceptului
egalităţii de şanse la nivel mondial, în Revista UCDC Master Journal, Nr. 1, 2010.
31
Mircea Djuvara, Op.cit., p. 285.
32
Ibidem.
24
25
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dreptul pozitiv“33.
§5. „Prin înfăptuirea Justiţiei, Dreptatea trebuie să triumfe!“
3.1. Preponderenţa ideii de justiţie este demonstrată istoriceşte. Principiul
Dreptăţii, al Justiţiei a fost şi este deosebit de puternic. „Fiat iustitia, pereat mundus“
(Să se facă dreptate de ar fi să piară lumea), deviză moştenită din vremea romană,
stăruie şi azi în memoria colectivă, cu sensul imperativ de a se face dreptate, de a se
da soluţii conform exigenţelor principiului Justiţiei.
3.2. În 156, în lucrarea „Loci communes“, Manlius susţine că aceasta ar fi
deviza lui Ferdinand I (care a domnit între 1558-1564), fratele mai mic al lui Carol
Quintus. După cum se ştie, această deviză o găsim şi la Seneca, într-o altă formă
„Fiat iustitia, ruat coelium“ (să se facă dreptate, prăbuşindu-se şi cerul)34. Heinrich
Heine, în „Testamentul politic“, referindu-se la „nedreapta lume“ din vremea sa, reia
deviza „Fiat iustitia, pereat mundus“35 dându-i o şi mai mare răspândire.
3.3. Această deviză, care are un impact deosebit şi în zilele noastre,
demonstrează cât de puternică este ideea de Justiţie în sufletele şi mintea oamenilor
care vor să se facă Dreptate „să triumfe Justiţia cu orice preţ“36.
§6. Justiţia în anii integrării şi globalizării
Justiţia – atât în accepţiunea instituţională37, cât şi în accepţiunea sa morală38 –
are un impact recunoscut asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului39.
Jean Jacques Rousseau atrăgea atenţia că în societate „nimeni nu trebuie să fie atât de
bogat încât să-l poată cumpăra pe altul, şi nimeni atât de sărac încât să fie silit să se
vândă“40. O asemenea structurare a societăţii contravine principiului justiţiei, dar se
menţine şi chiar se adânceşte în noul mileniu. Drepturile omului sunt grav încălcate
ca urmare a accentuării decalajelor dintre bogaţii şi săracii lumii41. Globalizarea a
Ibidem, pp. 285-286. Eminentul theoretician al dreptului subliniază că „existenţa şi întărirea prin stat a naţiunii
şi a drepturilor ei, pe un plan de reciprocitate juridică cu celelalte naţiuni, se arată a fi în ordinea internaţională,
înfăptuirea necesară a ideii de justiţie“ (Ibidem). Actualitatea acestei concluzii este subliniată de tendinţele din practica internaţională a unor state puternice de a impune comportamente şi opţiuni, contrare voinţei şi intereselor unor
state mai mici şi mai slabe sub aspect militar.
34
Această formă nu s-a răspândit, rămânând doar ca subiect de analiză teoretică, atunci când se cercetează ideea
Justiţiei, pe baza exemplului prezentat de Lucius Annaeus Seneca cu privire la pretorul Piso.
35
Heinrich Heine, poet liric german, care a trăit între anii 1797-1856). Testamentul politic este o operă de referinţă
în care autorul stăruie printre altele, asupra ideii Justiţiei.
36
Dumitru Mazilu, Report on Human Rights and Youth, Doc. E/CN.4/Sub.2/1989/41/Add.1, 10 July 1989.
37
De instanţă de judecată naţională, europeană sau internaţională.
38
De comportament just sau injust din partea unor membri ai unei Comunităţi sau ai unei Comunităţi în raporturile
cu alte Comunităţi.
39
Georgio Del Vecchio, Op.cit., pp. 92 şi 42; Mircea Djuvara, Op.cit., p. 461.
40
Jean Jacques Rousseau, Contractul social, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957, p. 157.
41
The Worldwatch Institute, Starea lumii, Editura Tehnică, Bucureşti, 2009, pp. 11 şi urm.
33
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dus la structurarea noilor imperii coloniale, care nu mai sunt statele42, ci companiile
transnaţionale. Injustiţia socială loveşte cumplit milioane de oameni ai Terrei,
configurându-se un adevărat „Imperiu al Rușinii“, cum constata Raportorul Special
al Naţiunilor Unite pentru hrană43. Jean Jacques Rousseau aprecia că injustiţia socială
ar putea fi redusă prin măsuri raţionale de aşezare cu mai multă dreptate a raporturilor
dintre oameni. „Dacă vreţi să daţi statului trăinicie, apropiaţi cât mai mult cu putinţă
treptele extreme: nu permiteţi să existe nici oameni prea bogaţi, şi nici săraci din cale
afară. Aceste două stări, în mod firesc inseparabile, sunt deopotrivă de funeste pentru
binele comun. Din una se recrutează făuritorii tiraniei, iar din cealaltă tiranii: traficul
cu libertatea publică are loc totdeauna între ei: unul o cumpără, altul o vinde“44.
§7. „Justiţia este cel mai frumos cuvânt din limbajul oamenilor, şi este vai
de ei când ajung să nu-l mai înţeleagă“
Este neîndoielnic că stă în puterea oamenilor să gândească şi să structureze
asemenea mecanisme la nivel naţional şi internaţional, în măsură să elimine injustiţiile
existente atât în funcţionarea instituţiilor, cât şi în raporturile dintre comunităţile
naţionale şi cele din sistemul european şi mondial: instanţele de judecată să nu mai
dea sentinţe nedrepte45, iar organismele internaţionale să promoveze reguli prin care
încălcarea libertăţii şi demnităţii unor popoare de către altele să nu mai fie posibilă.46
Liderii politici – care în unele cazuri sunt implicaţi în acte şi fapte suspecte
de crimă organizată – încearcă să-şi subordoneze justiţia, numind judecători sau
procurori care „sunt dispuşi să dea curs solicitărilor lor“47. În mod expres, Constituţia
României precizează că „Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii“48 şi că
„Justiţia se înfăptuieşte în numele legii“49. Se constată că acei lideri politici, suspecţi
de acte şi fapte pedepsite de lege – profitând de poziţiile ocupate în mecanismele
puterii – recurg la mijloace contrare legii pentru a se sustrage sancţiunilor pe care ar
trebui să le suporte pentru comportamentul lor ilegal50.
În concluzie, evocăm aprecierea acelui mare gânditor al Franţei şi al lumii,
care a fost Jules Renard : „Justiţia este cel mai frumos cuvânt din limbajul oamenilor,
şi este vai de ei când ajung să nu-l mai înţeleagă“51.
Jean Ziegler, L`Empire de la Honte, Librairie Arthème Fayard, 2005, p. 8 şi urm.
Ibidem.
44
Jean Jacques Rousseau, Op.cit., p. 157.
45
Prin care sunt frânte destine, vieţi umane.
46
Justiţia la nivel internaţional implică respectul fiecărui popor, promovarea dreptăţii pentru toate fiinţele umane,
odată cu sancţionarea ilegalităţilor şi abuzurilor, practicate de cei puternici în raporturile cu cei care au o forţă economică şi militară inferioară.
47
Este vorba de judecători şi procurori care îşi dezonorează profesia.
48
Alin. 3, art. 124, Înfăptuirea justiţiei, Constituţia României.
49
Alin. 1, art. 124.
50
Este extrem de grav când se constată că liderii suspectaţi de acte şi fapte ilegale, clamează – în discursuri publice
– principiile statului de drept, când recurg la manevre evidente de subordonare a justiţiei.
51
Jules Renard, s-a născut în anul 1864 şi a încetat din viaţă în anul 1910, laureat al Premiului Goncourt în anul
1907. Domnul Vernet, 1903, p. 19 (Subl. ns. – D.M.)
42
43
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UNELE CONSIDERAȚII CU PRIVIRE
LA FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL
FORTUIT, ÎN REGLEMENTAREA
NOULUI COD CIVIL
CERTAIN CONSIDERATIONS ON
FORCE MAJEURE AND FORTUITOUS
EVENTS IN THE REGULATION OF
THE NEW CIVIL CODE
Prof. univ. dr. Cristian JORA1
Rezumat
Cauzele exoneratoare de răspundere au fost reglementate în noul Cod
civil, la art. 1351 – 1356. Legiuitorul a fost preocupat de acele cauze care
exclud însăşi existenţa raportului de cauzalitate, ca o condiţie obiectivă
necesară pentru angajarea răspunderii civile delictuale. Reglementarea
acestora dă naștere unor probleme asupra cărora am dorit să facem anumite
precizări.
Cuvinte cheie : răspundere civilă, cauze exoneratoare, forță majoră, caz
fortuit.
Abstract
The causes exempting liability were regulated in the new Civil Code,
art. 1351 - 1356. The legislature was concerned regarding the causes that
exclude the very existence of a causal relationship, as a necessary objective
tort liability. Their regulation gives rise to issues on which we want to make
certain clarifications.
Key words: liability, causes exempting liability, force majeure, fortuitous
event.
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1.

Sintagma “cauze exoneratoare de răspundere”, pe care o folosește
legiuitorul, a fost criticată de o parte a doctrinei, socotindu-se că acesta a dorit să
arate că existenţa răspunderii este exclusă, împrejurările prevăzute de lege înlăturând
“direct şi, în acelaşi timp, pe de-a-ntregul legătura cu raportul de cauzalitate dintre
fapta ilicită sau alt fapt prejudiciabil şi prejudiciul suferit de victimă”, admiţându-se,
totuşi, că există şi ipoteze în care raportul de cauzalitate este exclus numai parţial şi,
deci, răspunderea va fi numai parţială.2
În mod justificat, autorii au apreciat că, în afară de asemenea ipoteze, în
lipsa deplină a raportului de cauzalitate, este exclusă răspunderea civilă, putânduse renunța la sintagma „cauze exoneratoare de răspundere”, înlocuindu-se aceasta
cu „cauze care exclud în totul sau în parte existenţa raportului de cauzalitate”.1
Se poate vorbi, într-adevăr, despre lipsa raportului de cauzalitate, deci despre cauze
care exclud existenţa raportului de cauzalitate, însă legiuitorul creator al noului Cod
civil s-a oprit asupra titlului „Cauze exoneratoare de răspundere” şi, astfel fiind,
vom folosi această sintagmă, deşi se poate observa că aici este vorba despre lipsa
raportului de cauzalitate.
Anterior adoptării noului Cod civil s-a discutat despre cauze de exonerare
sau fapte justificative, apreciindu-se că erau incluse în această categorie comună
răspunderii civile delictuale şi răspunderii civile contractuale, alături de cazul fortuit
sau forța majoră, fapta victimei, fapta terțului, exercițiul unui drept, starea de necesitate
şi consimțământul victimei, în aceeaşi categorie incluzându-se şi legitima apărare,
îndeplinirea unei activităţi impuse sau permise de lege şi a ordinului superiorului.2
În cazul în care legea nu prevede altfel sau atunci când când părţile nu convin
contrariul, răspunderea este înlăturată dacă prejudicial se produce ca urmare a forţei
majore sau a cazului fortuit. Ne aflăm în prezența unor circumstanţe exterioare
autorului faptei, care sunt de natură să excludă culpa acestuia în declanşarea lor
sau cu privire la efectele pe care le produc şi diferenţa dintre acestea o constituie
intensitatea, care conduce şi la o diferenţă a capacităţii subiectelor de drept de a le
controla, apreciindu-se că forţa majoră constituie o “variantă agravantă” a cazului
fortuit.3

2. Vom observa că reprezintă forţă majoră orice eveniment extern, cu caracter
excepţional, imprevizibil şi inevitabil4 și legiuitorul, la alin. (2) al art. 1351 din noul
Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Bucureşti, cercetător ştiinţific asociat Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (Ph.D. . Cristian Jora, „Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest, Partner Scientific Researcher at the Institute of Judicial Researches „Acad. Andrei Rădulescu”
of the Romanian Academy
2
L. Pop, I.F. Popa, S.I.Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile conform noului Cod civil, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2012, p.440.
3
Ibidem, p. 440.
4
P. M. Cosmovici, Drept civil. Drepturi reale. Obligaţii. Legislaţie, Ed. ALL1996, p. 179; S-a precizat că acestea
se regăsesc şi printre „circumstanţele ce permit încălcarea unei norme juridice civile obligatorii” şi în dreptul francez, majoritatea autorilor excluzând, însă, exercitarea unui drept subiectiv (J. Ghestin, G. Viney, P. Jourdain, coord.,
1
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Cod civil prevede că forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut
invincibil şi inevitabil, de unde rezultă că forţa majoră constituie o împrejurare de
origine externă, cu caracter excepţional, care este imprevizibilă, absolut invincibilă
şi inevitabilă.5
În Codul civil roman de la 1864 nu exista o definiţie a forţei majore, astfel
încât a revenit doctrinei interesul de a elabora asemenea definiţie. S-a considerat
că este vorba despre o împrejurare externă absolut invincibilă, adică la nivelul de
atunci al ştiinţei să reprezinte o forţă de nebiruit, iar o simplă împrejurare externă,
invincibilă relativ, la data şi la locul producerii faptei, nu constituia forţă majoră, ci
numai caz fortuit.6 Pentru a exista forța majoră trebuie ca împrejurarea externă să fie
absolut imprevizibilă şi cu caracter extraordinar, adică, la nivelul actual al ştiinţei
producerea împrejurării externe să nu poată fi prevăzută.7 Autorii menţionaţi au
precizat că “forţa majoră se caracterizeză prin aceea că este o împrejurare externă,
cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile
sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.”
Cu privire la conţinutul noţiunii cazului fortuit, s-a arătat că acesta presupune
atât imposibilitatea prevederii urmărilor, cât şi, pe cale de consecinţă, aceea a
prevenirii lor, deoarece producerea prejudiciului a fost determinată de acele
împrejurări a căror intervenţie, neputând fi prevăzută şi împiedicată, învederează
existenţa unui caz fortuit şi lipsa oricărei culpe.8 Sub reglementarea vechiului Cod
civil, s-a mai precizat că, datorită caracterului unitar al noţiunii de caz fortuit, nu se
mai poate face nicio distincţie între această noţiune şi aceea de forţă majoră, noţiuni
la care dispoziţiile Codului civil se refereau cumulativ, fără a preciza dacă expresiile
sunt sinonime sau corespund unor înţelesuri deosebite.9
Astfel fiind, în condițiile Codului civil de la 1864, s-a mai arătat și că forţa
majoră reprezintă o împrejurare externă, care intervine în mod excepţional, este
imprevizibilă şi irezistibilă (invincibilă) şi aceasta trebuie să constituie singura cauză
a prejudiciului.10
Analizând definiţia forței majore din noul Cod civil rezultă că pentru a ne
afla în asemenea situaţie se cer a fi întrunite cele trei condiţii la care legiuitorul face
trimitere, anume, caracterul extern al evenimentului, caracterul imprevizibil al
acestuia şi caracterul absolut invincibil şi inevitabil.11
Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 3e éd., L.G.D.J, Paris, 2002, p. 251, lucrare citată de P.
Pricope, Răspunderea civilă delictuală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, p.36).
P. Pricope, op. cit., p. 10.
5
P. Pricope, op. cit., p. 152, autorul citând M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Ed. Academiei, Bucureşti,
1972, p. 206.
6
L. Pop, Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 351
7
L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, op. cit., 441.
8
C. Stătescu, C. Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ediţia a IX-a revizuită şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 305.
9
Ibidem, p. 305.
10
T.R. Popescu, P. Anca, Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 239.
11
Ibidem, p. 239.
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Referitor la caracterul extern al forţei majore, prin acesta se desemnează
împrejurarea externă, aflată în afara voinţei persoanei sau lucrului care a produs dauna
sau cu însuşirile naturale ale acestuia,12 deci, exterioritatea fortei majore rezultă din
aceea că îşi are originea în afara persoanei care ar trebui să fie chemată să răspundă
şi în afara câmpului de activitate al acesteia.
Constituie forţă majoră fenomenele naturale extraordinare, aflate în afara
activităţii şi voinţei omului, cum ar fi inundaţii, tornade, trăsnete, alunecări de teren,
fenomene sociale cu caracter extraordinar, precum războaiele şi revoluţiile,13 iar forţa
majoră reprezintă o împrejurare externă, care nu are nicio legătură cu lucrul care a
cauzat prejudicial sau cu însuşirile acestuia.14
Cu referire la caracterul imprevizibil al forţei majore, legiuitorul a avut în
vedere modul de producere a împrejurării şi efectele acesteia.
Situaţia imprevizibilă se deosebește de aceea previzibilă utilizând criteriul
normalităţii, care permite a se evidenția imprevizibilitatea prin raportarea acesteia la
normalitate15 și astfel, tot ceea ce excede normalității se încadrează în imprevizibilitate,
prin lipsa de repetabilitate a evenimentelor sau printr-o repetabilitate aleatorie,
evenimentele putându-se repeta la intervale deosebit de mari şi totalmente imposibil
de determinat în timp. Caracterul cert sau posibilitatea determinării producerii unor
evenimente exterioare determină caracterul previzibil al acestora, ceea ce înlătură
imprevizibilitatea.16
Autorii au precizat că pentru a ne afla într-un caz de forţă majoră este necesar
ca împrejurarea externă să fie absolut imprevizibilă17, în aşa fel încât, prin gradul de
dezvoltare a ştiinţei la un anumit moment, nimeni să nu o poată prevedea.18
Astfel fiind, forţa majoră implică o imprevizibilitate cu caracter obiectiv
şi absolut, “luându-se ca etalon prudenţa şi diligenţa unei persoane care depune
toată grija de care este capabil un om în activitatea sa”, ceea ce determină ca
imprevizibilitatea forţei majore să capete caracter obiectiv, fără a se raporta la
persoana celui a cărui răspundere se doreşte a fi atrasă, ci la tipul general, omul
normal, prudent şi diligent.19
În legătură cu caracterul absolut imprevizibil al forței majore, s-a considerat
că aprecierea făcută in abstracto, fiind avut în vedere omul cel mai cunoscător şi cu
P. M. Cosmovici, op. cit., 186; în acelaşi sens, s-a precizat în practica judiciară că „ ..are efect exonerator numai
forţa majoră, adică o împrejurare extremă, cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau
cu însuşirile lui naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă” (Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă,
decizia nr. 1660/2002, în C.A. Bucureşti, Culegere...2001-2002, p. 282, citată de C. Stătescu, C. Bîrsan, op. cit., pp.
304-305).
13
L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, op. cit., p. 441.
14
I. Adam, Drept civil.Obligaţiile. Faptul juridic, Ed. Ch. Beck, Bucureşti, 2013, p. 325.
15
M. Eliescu, op. cit., p.210.
16
Tribunalul Suprem, Secţia civilă, decizia nr. 424/1977, în Culegere de decizii pe anul 1977, p. 77; Idem, decizia
nr. 1096/1978, în RRD nr. 1/1979, p. 77; Idem, decizia nr. 1926/1989, în revista Dreptul nr. 8/1990, p. 77.
17
I. Adam, op. cit., p. 325.
18
M. Eliescu, op. cit., p. 209.
19
C. Stătescu, C. Bîrsan, op. cit., p. 305.
12
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cea mai mare putere de prevedere, ar conduce la concluzia că în cazul în care numai
forţa majoră înlătură angajarea răspunderii, ar impune tuturor o diligenţă maximă,
extraordinară, fiind insuficientă o diligenţă medie.20 Autorii menţionaţi au considerat
că asemenea punct de vedere este exagerat şi că interpretarea actuală din doctrina
şi jurisprudenţa franceză este mai raţională, întrucât aceasta se opreşte la abordarea
cercetării evenimentului sub aspectul caracterului rezonabil imprevizibil, ceea ce ar
permite ca impreviziunea unui eveniment să fie raportată la capacitatea şi diligenţa
omului mediu, prudent şi diligent, adică bonus pater familias.21
Cu privire la dispoziţiile art. 1351 alin. (2) din noul Cod civil, a fost evidenţiată
formularea legiuitorului, în sensul că acesta prevede că forţa majoră o constituie
orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, de unde rezultă
necesitatea existenţei caracterului imprevizibil şi nu absolut imprevizibil, pentru că
aşa cum legiuitorul a prevăzut expres caracterul absolut invincibil, dacă o dorea,
putea să prevadă, tot astfel şi caracterul absolut imprevizibil.22 Asemenea precizare
corespunde voinţei legiuitorului care a urmărit să arate numai caracterul absolut
invincibil al forţei majore, dar nu şi caracterul absolut imprevizibil.
S-a arătat că ar fi posibil a se susţine că omului îi stă în putință să prevadă tot
ceea ce este posibil să se producă, însă, în asemenea situaţie forţa majoră nu ar mai
avea vreo aplicabilitate practică.23
Cu referire la caracterul absolut invincibil şi inevitabil, al forţei majore,
acesta trebuie corelat tot cu tipul omului prudent şi diligent, acel bonus pater
familias, în sensul că, depunând toate eforturile, toată strădania, toată priceperea și
toată înțelepciunea de care dă dovadă, omul cel mai diligent şi prudent, acţionând cu
bună-credinţă, să nu poată preîntâmpina nici producerea evenimentului şi nici să nu
poată prevedea, în vreun fel, producerea acestuia.
Desigur că problema invincibilităţii şi a inevitabilităţii cu caracter absolut
a forţei majore trebuie corelată și cu gradul de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii la
momentul la care se face analiza, cunoscut fiind că ceea ce la un moment este
invincibil şi inevitabil, prin progresul tehnicii şi ştiinţei, poate deveni evitabil şi
previzibil, în anumite condiţii.
În afara celor trei condiţii pe care le-am amintit, rezultate expres din modul
de formulare a dispoziţiei legale de către legiuitorul creator al noului Cod civil, în
doctrină, în mod interesant, s-a mai pus în discuţie şi o altă condiţie, anume “cauza
străină să nu-i fie imputabilă celui chemat să răspundă”.24 Astfel fiind, în măsura
în care fapta persoanei ar fi numai “stimulată” de evenimentul extern, imprevizibil,
absolut invincibil şi inevitabil, nu s-ar mai pune problema forţei majore, ci a antrenării
L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, op. cit., p. 442.
I. Adam, op. cit., p. 325.
22
L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, op. cit., p. 442.
23
Ibidem, autorii citând G. Viney, P. Jourdain, Traité de droit civil. Les conditions de la résponsabilité, Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2006, p. 279 şi jurisprudenţa acolo citată.
24
Ibidem.
20
21
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răspunderii civile a celui în cauză.
Dacă se constată existența forţei majore, este exclusă răspunderea civilă a
aceluia care ar fi trebuit să fie obligat să suporte repararea prejudiciului, existenţa
acesteia conducând la lipsa vinovăţiei, ca o condiţie necesară pentru antrenarea
răspunderii civile.
Este de semnalat și existența unor situaţii complexe în cadrul cărora unele
evenimente pot să constituie cazuri de forţă majoră, iar altele pot să constituie cazuri
fortuite, situaţii în care, dacă prin dispoziţii legale cazul fortuit este asimilat forţei
majore, este înlăturată răspunderea, iar dacă, prin prevederile legale, se dispune că
numai forţa majoră este de natură să excludă răspunderea civilă, atunci trebuie să se
antreneze răspunderea civilă, astfel încât obligaţia de reparare a prejudiciului există
pentru tot ceea ce excede forţei majore.
În cazul în care forţa majoră vine în concurs cu împrejurări care nu constituie
caz fortuit, răspunderea civilă este exclusă dacă împrejurarea a reprezentat un simplu
element prin intermediul căruia forţa majoră a produs prejudiciul, sau, după caz,
răspunderea civilă va fi înlăturată parţial, în cazul în care forţa majoră a contribuit,
împreună cu împrejurarea respectivă, la producerea prejudiciului.25
În situația în care survine forţa majoră, operează excluderea răspunderii civile,
fie în totalitate, fie numai parţial, în raport cu faptul dacă forţa majoră este cauza unică
a producerii prejudiciului ori aceasta s-a aflat în concurs cu alte fapte ori împrejurări,
precizându-se că dacă forţa majoră constituie cauza unică a producerii prejudiciului,
se exclude existenţa raportului de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu, fiind exclusă
şi vinovăţia în cazul răspunderii civile subiective.26
Atunci când forţa majoră nu constituie singura cauză a prejudiciului, ci alături
de aceasta au acţionat şi alte împrejurări care au valoare de caz fortuit, efectele
care se produc sunt identice cu forţa majoră, ceea ce va conduce la excluderea în
totalitate a răspunderii civile.27 Observăm că, în acest caz, forţa majoră va cuprinde în
conţinutul ei şi împrejurările care au constituit caz fortuit, constituind, până la urmă,
un complex cauzal.
Mai este de amintit şi situaţia în care prejudiciul este produs de forţa majoră,
căreia să i se alătură şi alte cauze ori împrejurări care să nu constituie caz fortuit, cum
ar fi, de pildă, comportamentul unui animal sau “fapta” unui lucru şi în asemenea
situaţie prezintă interes dacă animalul sau lucrul a constituit un simplu instrument
pasiv, cu ajutorul căruia forţa majoră a acţionat, producând singură prejudiciul, şi în
acest caz forţa majoră exclude existenţa răspunderii civile; tot astfel, atunci când forţa
majoră a contribuit numai, alături de animal sau de lucru, la cauzarea prejudiciului,
răspunderea civilă este înlăturată numai parţial, proporţional cu contribuţia forţei
majore la producerea prejudiciului.28
25
26
27
28

M. Eliescu, op. cit., p. 209.
I. Adam, op. cit., pp. 325-326.
M. Eliescu, op. cit., 213.
L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, op. cit., p. 443.
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3. De asemenea, trebuie evidențiat și cazul fortuit, care îşi găsește reglementarea
în art. 1351 alin. (3) din noul Cod civil, acesta fiind definit ca un eveniment care nu
poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă
evenimentul nu s-ar fi produs, cu precizarea că în Codul civil român de la 1864 nu
exista o definiţie a cazului fortuit.29
Cazul fortuit constituie o împrejurare care nu are nici caracter extraordinar şi
care poate fi şi prevăzută şi evitată, dacă se manifestă diligenţa şi prudenţa de care
este în stare omul cel mai capabil.30
Vom observa că evenimentele sau împrejurările care au valoarea de caz fortuit
sunt de două feluri, împrejurări interne şi împrejurări externe.
În primul rând, este vorba despre împrejurări interne care sunt intrinseci
lucrurilor şi animalelor persoanei chemate să răspundă, cum ar fi viciile ascunse
ale lucrului, defecte de fabricaţie, sperietura unui animal, toate acestea constituind
împrejurări care nu sunt imputabile persoanei şi, în al doilea rând, este vorba despre
împrejurări externe, care nu sunt imputabile persoanei ce este chemată să răspundă,
împrejurări care nu au caracter extraordinar şi nu sunt imprevizibile absolut, în
sensul că nu puteau fi prevăzute de omul mediu şi nici prevenite ori evitate, decât
de omul cel mai capabil, dând dovadă de diligenţă şi prudenţă maximă, cum ar fi
ploi torenţiale, cutremure de intensitate mică, inundaţii frecvente în perioadele de
primăvară.
Asemenea împrejurări ce reprezintă caz fortuit constituie evenimente ce nu
puteau fi prevăzute de persoana care ar fi chemată să răspundă, asemenea împrejurări
neputând fi împiedicate sau evitate de către omul cu inteligenţă şi prudenţă obişnuită,
iar cazul fortuit, ca şi forţa majoră, exclude existenţa şi angajarea răspunderii civile,
dar, cu toate acestea distincţia dintre forţa majoră şi cazul fortuit are importanţă în
materia răspunderii civile delictuale, întrucât există situaţii de excepţie în care numai
forţa majoră este aceea care înlătură răspunderea civilă delictuală.31
În doctrină s-a mai arătat că, în cuprinsul noţiunii ample a fortuitului este
necesar să distingem împrejurări care, deşi presupun lipsa vinovăţiei, totuşi, analizate
separat prezintă caracteristici şi consecinţe juridice proprii32 şi deşi, de principiu,
cazul fortuit exclude răspunderea civilă, totuşi se angajează răspunderea civilă în
cazul răspunderii pentru lucruri în general, în cazul răspunderii pentru prejudiciile
cauzate de animale, în cazul prejudiciilor cauzate de accidente nucleare, în cazul
L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, op. cit., p. 444.
Ibidem, autorii citând M. Eliescu, op. cit., p. 213; I. Lulă, Observaţii asupra relaţiei cauzale dintre forţa majoră
şi fapta lucrului, Dreptul nr. 1/1996, pp. 65-68 şi, pentru un punct de vedere contrar, Fr. Deak, Condiţiile şi fundamentul răspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri, RRD nr. 1/1967, pp. 27-28.
31
Astfel cum am precizat, în Evul Mediu timpuriu, a existat o categorie de reglementări, Pactus Legis Salicae, în
cadrul cărora circumstanţele exoneratoare de răspundere erau legitima apărare, starea de necesitate şi forţa majoră,
aceasta din urmă incluzând şi cazul fortuit, conform J. Bart, Histoire du droit privé. De la chute de l´Empire romain
au XIX e siècle, Coll. Domat Droit Privé, Ed. Montchrestien, 1998, p. 415, citat de P. Pricope, Răspunderea civilă
delictuală, Ed. Hamangiu, 2013, p.10.
32
M. Eliescu, op. cit., p. 211.
29
30
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prejudiciilor produse prin ruina edificiului, în cazul angajării răspunderii pentru
daunele ecologice, în cazul răspunderii pentru prejudiciul cauzat de aeronave terţilor
la sol, în cazul prejudiciilor cauzate de defectele produselor.
În situațiile arătate se angajează răspunderea civilă pentru cazul fortuit şi
persoana chemată a răspunde nu poate înlătura o asemenea răspundere decât atunci
când poate proba că prejudiciul a fost produs de forţa majoră, prin fapta victimei sau
a unui terţ, numai atunci când acestea cumulează caracterele forţei majore.33
De asemenea, forţa majoră, cât şi cazul fortuit constituie circumstanţe
exterioare autorului faptei, cu excluderea culpei acestuia în declanşarea lor sau cu
privire la efectele pe care le produc, diferenţa dintre acestea fiind aceea de intensitate,
care conduce şi la o diferenţă a capacităţii subiectelor de drept de a le controla, pentru
cazul fortuit fiind suficientă dovada unei circumstanţe exterioare subiectului de drept,
pe care acesta nu o poate prevedea sau împiedica.34
Reglementarea dată de noul Cod civil cazului fortuit, la art. 1351 alin. (3),
a fost criticată îndreptăţit în doctrina juridică35, cu precizarea că legiuitorul ar fi
trebuit să menționeze natura împrejurărilor în care şi-ar găsi aplicabilitate cauzele
exoneratoare de răspundere, făcându-se trimitere la necesitatea analizării acesteia
raportat la circumstanţele obiective privind natura ori structura lucrului, viciile sale
ascunse, deficienţe în ce priveşte asamblarea, materialele componente, toate acestea
conducând la configurarea cazului fortuit exonerator de răspundere.
De asemenea, s-a făcut trimitere la caracterul numai rezonabil imprevizibil al
cazului fortuit, determinat de factori de circumstanţiere, deosebit de imprevizibilitatea
forţei majore, caracterul relativ, rezonabil imprevizibil raportându-se la autorul faptei,
la lipsa prudenţei şi diligenţei, care au avut ca urmare producerea prejudiciului, la
ignorarea regulilor de conduită preventivă.36 Deosebit de forţa majoră, cazul fortuit
este inevitabil şi imprevizibil numai pentru subiectul de drept supus analizei, fără a
avea caracterul absolut inevitabil recunoscut forţei majore.37
Referitor la inevitabilitatea producerii evenimentului cauzator al prejudiciului,
aceasta a fost raportată la şansele normale şi posibilităţile umane de eliminare a
riscului producerii evenimentului, cu o evaluare concretă.38
Trebuie să reținem şi reglementarea de la alin. (4) al art. 1351 din noul Cod
civil, care prevede că, dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere
contractuală pentru un caz fortuit, acesta va fi, de asemenea, exonerat şi în caz de
forţă majoră, fiind vorba despre cazuri speciale de natură să-l exonereze pe autorul
faptei şi pentru forţă majoră şi pentru caz fortuit.
33
34
35
36
37
38

L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, op. cit., p. 445.
I. Adam, op. cit., p. 326.
L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, op. cit., p. 445.
P. Pricope, op. cit., p. 152-153.
I. Adam, op. cit., p. 326.
I. Adam, op. cit., pp. 327-328.
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ÎNCETAREA MANDATULUI
DE CONSILIER LOCAL ŞI ÎNCERCĂRI
DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CADRULUI
LEGISLATIV ACTUAL
TERMINATION OF LOCAL
COUNCILOR MANDATES AND
ATTEMPTS TO IMPROVE THE
CURRENT LEGAL FRAMEWORK
Conf. univ. dr. Benonica VASILESCU1
Abstract
One of the cases of termination to the mandate of local county
councilor, before the deadline, is the loss of membership of the political
party or organization on whose list of national minorities was elected, as
provided by article 9 par. ( 2) lit.h1) of Law no.393 / 2004 on the Statute
of local elected representatives, text that was subject to several exceptions
of unconstitutionality rejected by the Constitutional Court. Given that the
decision nr. 530 from December 12, 2013 the Court has changed practice,
declaring unconstitutional provisions of article 16 par. (3) of the Political
Parties Law No.14 / 2003, that Retiring councilor (local or county), pursuant
to article 9 par. (2) lit. h1) of law no. 393 / 2004, cannot work right, but only
after exhausting all appeals and a final decision of the court.
Keywords: locally elected councilor, cease mandate, unconstitutional

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti (Conf.
Univ. dr. Benon Vasilescu, Faculty of Law and Administration, Christian University „Dimitrie Cantemir” Bucharest
1

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(26)/2016

97

UNIVERS JURIDIC

Rezumat
Unul din cazurile de încetare de drept, înainte de termen, a mandatului
de consilier local sau consilier judeţean îl constituie pierderea calităţii de
membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a
cărei listă a fost ales, prevăzut de art.9 alin.(2) lit.h1) din Legea nr.393/2004
privind Statutul aleşilor locali, text care a constituit obiectul mai multor
excepţii de neconstituţionalitate respinse de Curtea Constituţională. Având în
vedere că prin Decizia nr.530 din 12 decembrie 2013 Curtea şi-a shimbat
practica, declarând neconstiuţionale prevederile art.16 alin.(3) din Legea
partidelor politice nr.14/2003, rezultă că încetarea mandatului de consilier
(local sau judeţean), în temeiul dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit.h1) din Legea
nr.393/2004, nu mai poate opera de drept, ci doar după epuizarea tuturor
căilor de atac şi rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată.
Cuvinte cheie: ales local, consilier local, încetare mandat, neconstitutionalitate

1.

Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali2 se constituie întrun instrument necesar, util şi eficient în ansamblul reglementărilor referitoare la
administraţia publică locală şi la autorităţile acesteia, menit să completeze sistemul
legislativ din acest domeniu3. Acest act normativ reglementează aspecte legate de
exercitarea mandatului, protecţia legală, drepturile şi obligaţiile, dar şi răspunderea
aleşilor locali.
Prin aleşi locali se înţelege consilierii locali şi consilierii judeţeni, primarii,
primarul general al municipiului Bucureşti, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii
consiliilor judeţene, fiind asimilat aleşilor locali şi delegatul sătesc.
În considerarea răspunderii juridice a consilierilor, Statutul aleşilor locali
reglementează încetarea mandatului de consilier local sau consilier judeţean, prin
art.9 alin.(2) fiind prevăzute situaţiile în care această calitate încetează de drept,
înainte de expirarea duratei normale a mandatului4.
Lucrarea de faţă se rezumă la prezentarea unor probleme legate de încetarea
de drept a mandatului de consilier în situaţia pierderii calităţii de membru al
Legea nr.393/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare
3
Expunerea de motive la proiectul de lege privind Statutul aleşilor locali
4
Aceste situaţii sunt: demisia; incompatibilitatea; schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia; lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive
ale consiliului; imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia
cazurilor prevăzute de lege; condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă
de libertate; punerea sub interdicţie judecătorească; pierderea drepturilor electorale; pierderea calităţii de membru al
partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales, deces.
2
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partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost
ales5, prevăzută de art.9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr.393/2004, având în vedere
că acest text legal a constituit obiectul mai multor excepţii de neconstituţionalitate
respinse de Curtea Constituţională. În plus, în anul 2013, Curtea Constituţională şi-a
schimbat practica cu privire la prevederile art.16 alin.(3) din Legea partidelor politice
nr.14/2003, potrivit cărora „Dobândirea sau pierderea calităţii de membru al unui
partid politic este supusă numai jurisdicţiei interne a partidului respectiv, potrivit
statutului partidului”, după ce în mod constant a considerat că aceste dispoziţii sunt
constituţionale.
În susţinerea excepţiilor de neconstituţionalitate a art.9 alin.(2) lit.h1) din Legea
nr.393/2004 s-a invocat faptul că „dispoziţiile constituţionale care prevăd dreptul de
a fi ales, coroborate cu cele ale art.15 alin.(1) din Legea fundamentală, potrivit cărora
cetăţenii beneficiază de drepturile şi libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin
alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea, conduc la concluzia că alesul local
trebuie să beneficieze şi de dreptul de a-şi exercita netulburat funcţia publică pentru
care a fost ales prin votul electoratului”6. De asemenea, prin aceeaşi decizie s-a
mai reţinut că „prevederile legale criticate contravin art.53 din Constituţie, întrucât
instituirea acestui caz de încetare a mandatului, înainte de expirarea duratei normale,
aduce atingere dreptului de exercitare a mandatului, „fără ca această restrângere să
derive din necesitatea protejării unuia din interesele generale enumerate de art.53 din
Constituţie” ”.
Pe de altă parte, instanţa de judecată în faţa căreia s-a ridicat excepţia de
neconstituţionalitate7 a considerat că aceasta este întemeiată în parte. În acest sens,
s-a precizat că textul de lege criticat nu distinge între situaţiile în care pierderea
calităţii de membru de partid este urmarea excluderii sau a demisiei. Dacă textul de
lege ar fi aplicabil şi în cazul excluderii, atunci ar urma să se aplice numai după ce
s-a făcut dovada că cel exclus a epuizat căile de atac împotriva măsurii de excludere,
iar aceasta a rămas definitivă. Or, textul de lege criticat reglementează o încetare de
drept a mandatului, fără să permită celui exclus exercitarea căilor de atac împotriva
măsurii excluderii din partid. Totodată, s-a arătat că textul nu este aplicabil în ipoteza
în care cel în cauză a fost ales consilier local ca independent8.
Potrivit jurisprudenţei sale în materie, Curtea Constituţională a statuat
cu valoare de principiu că „reglementările privind cazul de încetare de drept a
mandatului de consilier local sau consilier judeţean în temeiul art.9 alin.(2) lit.h1) din
Legea nr.393/2004 îşi au suportul în dispoziţiile art.8 alin.(2) din Constituţie, potrivit
Textul a fost introdus prin art.I pct.3 din Legea nr.249/2006 pentru modificarea şi completarea Statutului aleşilor
locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.554 din 27 iunie 2006
6
A se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr.1167/2007 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.4
din 3 ianuarie 2008
7
Tribunalul Argeş - Secţia civilă - Completul specializat de contencios administrativ şi fiscal şi Decizia Curţii
Constituţionale nr.1167/2007
8
A se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr.1167/2007 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.4
din 3 ianuarie 2008
5
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cărora partidele politice contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a
cetăţenilor. Aceste despoziţii de ordin constituţional au fost dezvoltate în Legea
partidelor politice nr.14/20039 care, printre principalele funcţii ale partidelor politice
prevăzute la art.2, menționează şi pe aceelea referitoare la desemnarea de candidaţi
în alegeri şi la constituirea unor autorităţi publice, precum şi la stimularea participării
cetăţenilor la scrutinurile electorale”10.
Curtea Constituţională, prin Decizia nr.1167 din 11 decembrie 2007, a reţinut
că „electoratul acordă votul său candidaţilor înscrişi pe liste ale partidelor, pentru a
îndeplini funcţii publice la nivelul administraţiei locale, în considerarea programului
partidului politic din rândurile căruia fac parte la momentul alegerii şi pe care
urmează să îl promoveze pe perioada mandatului lor de consilier local sau judeţean.
De vreme ce alesul local nu mai este membru al partidului pe listele căruia a fost
ales, înseamnă că nu mai îndeplineşte condiţiile de reprezentativitate şi legitimitate
necesare îndeplinirii programului partidului politic pentru care alegătorii au optat.
Prin urmare, nu se mai justifică menţinerea acestuia în funcţia publică. Altfel spus,
pierderea calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a candidat şi a fost
votat de corpul electoral are drept consecinţă şi pierderea calităţii de consilier local
sau consilier judeţean. Din această perspectivă, nu are importanţă dacă pierderea
calităţii de membru al partidului politic are loc ca urmare a demisiei sau a excluderii”.
De asemenea, prin aceeaşi decizie, Curtea a mai precizat că „cetăţenii, prin
votul lor, exprimă opţiuni între diversele programe politice ale partidelor care
participă la scrutinul electoral şi mai puţin cu privire la candidaţi, în considerarea
calităţilor şi meritelor acestora. Aşadar, votul alegătorului exprimă opţiunea pentru
programul unui partid şi nu pentru un anumit candidat. Este moral ca interesele unei
persoane care a candidat şi a fost aleasă pe listele unui partid să se identifice cu
cele ale partidului pe a cărei listă a candidat, în caz contrar având posibilitatea de a
candida ca independent, în condiţiile legii”.
Prin Decizia nr.915 din 18 octombrie 200711, Curtea Constituţională a reţinut că
„dispoziţiile criticate din Statutul aleşilor locali au ca finalitate prevenirea migraţiei
politice a aleşilor locali de la un partid la altul, asigurarea unei stabilităţi în cadrul
administraţiei publice locale, care să exprime configuraţia politică, aşa cum aceasta a
rezultat din voinţa electoratului”.
Această modalitate de încetare de drept a mandatului este prevăzută expres şi
pentru primar, în cuprinsul art.15 alin.(2) din Statutul aleşilor locali, însă textul este
criticabil din punct de vedere al redactării pentru că se referă, la fel ca şi în cazul
consilierilor locali sau consilierilor judeţeni, la lista partidului sau a organizaţiei
minorităţii naţionale pe care a fost ales. Or, numai consilierii sunt aleşi pe baza
scrutinului de listă, în timp ce primarul se alege prin scrutin uninominal. În aceste
Legea nr.14/2003 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.347 din 12 mai 2014
Decizia Curţii Constituţionale nr.273/2009 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.243 din 13
aprilie 2009
11
Decizia nr.915/2007 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.773 din 14 noiembrie 2007
9
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condiţii, dispoziţiile legale ar fi trebuit să reţină, în cazul primarului, pierderea prin
demisie a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii
naţionale al cărei membru a fost la data alegerii sau care l-a susţinut în alegeri.
O altă precizare cu privire la acest text pe care o considerăm necesară este aceea
că, în timp ce pentru consilieri textul nu menţionează modalitatea prin care se pierde
calitatea de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale
(demisie sau excludere), în cazul primarului este avută în vedere pierderea acestei
calităţi prin demisie. O astfel de abordare a fost interpretată ca fiind o încălcare a
principiului nediscriminării, în sensul inegalităţii de tratament juridic între consilierii
locali şi consilierii judeţeni, pe de o parte, şi primar, pe de altă parte.
Cu privire la această pretinsă discriminare, Curtea Constituţională a reţinut,
prin Decizia nr.915 din 18 octombrie 2007, că „distincţia pe care o face textul legal
asupra modalităţii de încetare a mandatului vizează două categorii diferite de aleşi
locali, supuşi unui statut distinct atât prin Legea nr.393/2004, cât şi prin Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001.
Aşadar, alegerea prin scrutin uninominal a primarului justifică diferenţa de
regim juridic faţă de consilierii locali sau judeţeni, în sensul că numai demisia din
partidul politic (ca act de voinţă unilaterală) poate conduce la încetarea mandatului
de primar, nu şi excluderea acestuia din partid, ca sancţiune politică”.

2. În legătură cu pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al
organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales consilierul local sau
consilierul judeţean, intervenită ca urmare a excluderii din partid, este relevantă
Decizia Curţii Constituţionale nr.530 din 12 decembrie 2013 referitoare la excepţia
de neconstituţionalitate a prevederilor art.16 alin.(3) din Legea partidelor politice
nr.14/200312.
În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia a susținut, în
esență, că „prevederile de lege criticate sunt neconstituționale sub aspectul excluderii
instanțelor judecătorești de la efectuarea controlului asupra măsurilor dispuse de
organele de jurisdicție ale partidului politic în ceea ce privește pierderea calității de
membru al acestuia, cu atât mai mult cu cât această sancțiune are ca efect încetarea
mandatului de consilier local”.
Instanţa de judecată în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionlitate a
reţinut că „prevederile art.16 alin.(3) din Legea nr.14/2003 se constituie într-un fine
de neprimire pentru cererile adresate justiției, inclusiv de a constata încălcarea, de
către organele statutare ale partidului, a propriului statut”.
Aceeaşi instanţă a considerat că „este lăsată la latitudinea exclusivă a organelor
statutare ale partidului aplicarea oricărei sancțiuni, inclusiv excluderea din partid,
chiar cu încălcarea propriului statut, fără teama că această încălcare ar putea fi
cenzurată de către instanță. Primind o astfel de cerere, prin care se contestă legalitatea
12

Decizia nr.530/2013 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.23 din 13 ianuarie 2014
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excluderii din partid, instanța, chiar dacă ar observa că au fost încălcate flagrant
înseși procedurile statutare, nu poate decât să respingă cererea ca inadmisibilă,
nefiind competentă material să o judece. În acest fel sunt încălcate dispozițiile art.21
alin.(1) și (2) din Constituție”.
În acelaşi context, s-a susţinut că, având în vedere statutul partidelor politice,
„a lăsa în afara controlului judecătoresc respectarea, de către organele de decizie ale
partidelor, a propriilor statute, înseamnă a nega drepturile și libertățile cetățenești,
prevăzute de Constituție, lăsând astfel loc abuzurilor de drept”.
Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea a reţinut că „intervenţia
instanţei judecătoreşti pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor cerute pentru
constituirea legală a partidelor politice reprezintă un aspect distinct de verificare
a aplicării în concret, în fiecare caz în parte, a respectării statutului partidelor, a
procedurii statutare şi a modului de stabilire şi aplicare a sancţiunilor. Faptul că
asemenea aspecte sunt reglementate prin norme cu caracter juridic implică aşadar
posibilitatea realizării unui control judecătoresc şi adoptarea unor hotărâri cu caracter
juridic, iar nu a unor acte politice.
Prin prisma acestei noi abordări, Curtea a considerat necesară reconsiderarea
jurisprudenţei sale în materie şi a admis excepţia de neconstituţionalitate invocată în
cauza ce face obiectul Deciziei nr.530/2013.
Aşadar, după o jurisprudenţă constantă derulată în perioada 2009-2013,
prin care Curtea a confirmat constituţionalitatea prevederilor de lege menţionate,
fiind pronunţate zece decizii prin care a fost respinsă ca neîntemeiată excepţia de
neconstituţionalitate având acest obiect, instanţa de contencios constituţional susţine
alte considerente pe baza cărora îşi schimbă abordarea asupra acestui text legal.
Astfel, Curtea a reţinut că, „având în vedere prevederile art.15 alin.(1) şi (3)
din Legea nr.14/2003, membrii unui partid politic trebuie, în cazul diferendelor
determinate de excluderea din partid, să parcurgă procedura în faţa jurisdicţiilor
interne ale partidului şi doar în cazul în care consideră că aceste organe au încălcat
prevederile statuare să aibă, ulterior, posibilitatea sesizării instanţei judecătoreşti”.
Curtea a mai reţinut că, „deşi organele cu atribuţii jurisdicţionale ale partidului îşi
desfăşoară activitatea pe baza unor prevederi statutare care, în principal, trebuie să
asigure părţilor dreptul la opinie, dreptul de a se apăra şi o procedură echitabilă,
acestea nu pot fi considerate ca întrunind condiţiile specifice unui tribunal independent
şi imparţial, în sensul art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale”.
De asemenea, Curtea a precizat că, „în această materie, controlul judecătoresc
nu poate fi realizat decât asupra statutului şi a regularităţii desfăşurării procedurii
statutare în faţa organelor cu atribuţii jurisdicţionale ale partidului, şi nu asupra
oportunităţii sancţiunii aplicate. Astfel, instanţa judecătorească învestită cu
soluţionarea unei cereri prin care se contestă sancţiunea excluderii din partid urmează
să analizeze respectarea normelor statutare privind stabilirea şi aplicarea sancţiunii şi
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să verifice dacă dreptul părţii la apărare şi la opinie a fost efectiv asigurat”.
În lumina acestor considerente, Curtea a constatat că „reglementarea dedusă
controlului de constituţionalitate încalcă dispoziţiile art.21 din Constituţie, potrivit
cărora nicio lege nu poate îngrădi exercitarea dreptului oricărei persoane de a se
adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi a intereselor sale legitime,
deoarece, potrivit art.16 alin.(3) din Legea nr.14/2003, cererea membrului de partid
căruia i s-a aplicat sancţiunea excluderii din partid nu poate ajunge niciodată să fie
examinată în mod efectiv de un judecător imparţial şi independent. Aşadar, în această
materie, liberul acces la justiţie este nu doar limitat, ci complet anihilat”.
În plus, Curtea a reţinut că „se încalcă şi plenitudinea de jurisdicţie a instanţelor
judecătoreşti, astfel cum aceasta este reglementată de art.126 alin.(1) din Legea
fundamentală”, dispoziţiile constituţionale fiind în sensul că „prin lege se stabileşte
competenţa instanţelor judecătoreşti, şi nu în sensul că asupra unui diferend nicio
instanţă nu este competentă să se pronunţe”.
În aceeaşi ordine de idei, Curtea a constatat că „prevederile art.16 alin.(3)
din Legea nr. 14/2003 aduc atingere înseşi substanţei dreptului de acces la instanţă
şi se află într-un raport evident antinomic cu dispoziţiile art.6 din Convenţia pentru
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi jurisprudenţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului privind dreptul la un proces echitabil”. În acest
sens, Curtea a făcut trimitere la Hotărârea din 10 februarie 1983 pronunţată în Cauza
Albert şi Le Compte împotriva Belgiei, paragraful 29 şi la Hotărârea din 25 mai 2005
pronunţată în Cauza Buzescu împotriva României, paragraful 60.
În susţinerea neconstituţionalităţii textului legal dedus contolului, Curtea a mai
precizat că, „în considerarea statutului pe care partidele politice îl au, potrivit art.1 teza
a doua din Legea nr.14/2003 - „persoane juridice de drept public” -, şi ţinând seama şi
de faptul că, potrivit art.2 din aceeaşi lege, partidele „participă cu candidaţi în alegeri
şi la constituirea unor autorităţi publice”, a lăsa în afara controlului judecătoresc
respectarea de către organele de decizie ale partidelor a propriilor statute înseamnă a
nega drepturile şi libertăţile cetăţeneşti prevăzute de Constituţie”.
Pornind de la faptul că „măsura excluderii din partid produce un efect juridic
extrem de grav - încetarea mandatului”, Curtea a reţinut, ca un ultim considerent
în susţinerea noii sale abordări, că „imposibilitatea de a contesta în faţa instanţei
judecătoreşti o asemenea măsură dispusă fără a verifica respectarea statutului şi a
procedurilor statutare este contrară dreptului de acces la o instanţă judecătorească
şi face ca drepturile enunţate să fie lipsite de conţinutul juridic garantat de statul de
drept şi democratic”.
Deşi deciziile Curţii Constituţionale sunt general obligatorii, potrivit
dispoziţiilor art.147 alin.(4) din Constituţie, şi se impun cu aceeaşi forţă tuturor
subiectelor de drept, forţa obligatorie fiind ataşată nu numai dispozitivului, ci
şi considerentelor pe care se sprijină acesta, ne permitem să amintim şi opinia
separată formulată în dezacord cu soluţia pronunţată prin Decizia nr.530/2013, care
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a considerat că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.16 alin.(3) din
Legea partidelor politice nr.14/2003 ar fi trebuit respinsă ca neîntemeiată.
După enumerarea numeroaselor decizii prin care Curtea Constituţională a
confirmat constituţionalitatea prevederilor de lege menţionate, cu precizarea că
cinci dintre acestea au fost adoptate în plenul Curţii cu unanimitate de voturi, opinia
separată a apreciat ca relevantă Decizia nr.283 din 27 martie 201213, prin care se
reţineau argumente convingătoare în sensul considerării textului criticat ca fiind
constituţional.
Astfel, potrivit acestei decizii, examinând constituţionalitatea dispoziţiilor
art.16 alin.(3) din Legea partidelor politice nr.14/2003 prin prisma unor critici
referitoare la pretinsa nesocotire a dispoziţiilor art.21 din Legea fundamentală
privind accesul liber la justiţie, Curtea a observat că „regimul partidelor politice a
fost reglementat principial chiar prin norme de nivel constituţional. Astfel, prin art.40
alin.(1) din Legea fundamentală a fost reglementată libertatea de asociere a cetăţenilor
în partide politice, stabilindu-se că acestea se constituie şi îşi desfăşoară activitatea
în condiţiile legii - art.8 alin.(2) din Constituţie - şi că organizarea, funcţionarea şi
finanţarea partidelor politice se reglementează prin lege organică, aşa cum prevede
art.73 alin.(3) lit.b) din Constituţie. Aşadar, din aceste norme rezultă fără echivoc
că legiuitorul constituant a lăsat la latitudinea legiuitorului ordinar competenţa de
a adopta dispoziţii precum cele cuprinse în art.16 alin.(3) din Legea nr. 14/2003,
potrivit cărora dobândirea sau pierderea calităţii de membru al unui partid politic este
supusă numai jurisdicţiei interne a partidului respectiv, potrivit statutului partidului”.
Prin aceeaşi decizie, Curtea a concluzionat că, „potrivit Legii nr.14/2003,
soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurii de excludere din partid a unui membru al
acestuia este de competenţa exclusivă a comisiilor de arbitraj, care sunt reglementate
prin statutele partidelor, fiind exclusă procedura jurisdicţională în faţa instanţelor
judecătoreşti a căror competenţă, conform art.126 alin.(2) din Constituţie, este
prevăzută numai prin lege, ceea ce nu este, însă, de natură să aducă atingere liberului
acces la justiţie”. Aceasta, deoarece art.21 alin.(1) şi (2) din Constituţie „trebuie
interpretat într-un sens larg, şi anume ca interzicând numai îngrădirile care s-ar aduce
prin lege înseşi substanţei accesului liber la justiţie, fără să excludă posibilitatea ca,
prin lege, să se stabilească anumite condiţii de exercitare a lui”. Este amintită, în
acest sens, jursprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului materializată prin
Hotărârea din 28 mai 1985, pronunţată în Cauza Ashingdane împotriva Regatului
Unit al Marii Britanii, paragraful 57 şi Hotărârea din 1 aprilie 2010, pronunţată în
Cauza Buijen împotriva Germaniei, paragraful 59.
Un alt argument, care a fost reţinut de Curte prin Decizia nr.283/2012, în sensul
respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a art.16 alin.(3) din Legea nr.14/2003,
a fost acela că în ipoteza excluderii din partid, „pierderea calităţii de membru poate
Decizia Curţii Constituţionale nr.283/2012 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.366 din 30 mai
2012
13
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interveni în situaţia în care persoana în cauză a încălcat prevederile Statutului ori
hotărârile organismelor de conducere ale partidului sau când a săvârşit abateri
grave de la disciplina partidului, inclusiv prin acţiuni ori prin declaraţii publice
împotriva hotărârilor luate prin vot de organismele de conducere ale partidului sau
împotriva conducerii partidului, la toate nivelele. Asemenea cazuri este evident că
pot fi analizate numai de organele specifice ale partidului, acestea fiind singurele
în măsură să aprecieze dacă, şi în ce măsură, membrul de partid se face vinovat
de nerespectarea disciplinei interne şi dacă această nerespectare este de natură să
conducă la excluderea sa din partid”. Pentru a ajunge la această concluzie, Curtea
a reţinut că „normele cuprinse în statutele partidelor politice reprezintă reguli de
conduită internă a căror respectare este necesară pentru buna funcţionare a partidului
ca structură asociativă. Acesta este motivul pentru care instanţele judecătoreşti nu au
competenţa de a cenzura hotărârile organelor de aşa-numita „jurisdicţie internă” a
partidelor, hotărâri care au caracter de acte politice, emise în baza unor norme proprii
statutelor acestora”.
Curtea chiar a accentuat în finalul deciziei faptul că, întucât „în cauza de
faţă nu au fost învederate elemente de noutate faţă de motivările excepţiilor de
neconstituţionalitate deja soluţionate de Curtea Constituţională, care să determine
reconsiderarea vastei şi convingătoarei sale jurisprudenţe în materie, îşi menţin
pe deplin valabilitatea atât considerentele, cât şi soluţia pronunţată prin deciziile”
anterioare.
În plus faţă de argumentele pertinente reţinute de Curte în această decizie,
opinia separată a reamintit că, „în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că examinarea
constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu
dispoziţiile constituţionale pretins violate, iar nu compararea mai multor prevederi
legale între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii
ori principii ale Constituţiei14. De aceea, motivarea soluţiei de admitere a excepţiei
de neconstituţionalitate a art.16 alin.(3) din Legea nr.14/2003 prin coroborare cu
prevederile art.9 alin.(2) lit.h1) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
... din perspectiva unei eventuale încălcări a dreptului de vot - mai precis o denaturare
a voinţei electoratului exprimate cu prilejul alegerii consilierilor locali - nu poate fi
luată în discuţie”.
Prin aceeaşi opinie separată s-a susţinut că, „în cauza de faţă, problema se
axează pe imposibilitatea contestării deciziilor de excludere din partid, dar se omite
faptul că textul de lege criticat vizează şi deciziile de dobândire a calităţii de membru.
Or, textul trebuie citit şi înţeles în ansamblul său, procedura simetrică aplicabilă celor
două momente fiind relevantă pentru desluşirea intenţiei legiuitorului de a accentua
esenţa partidelor politice, aceea de forme de asociere liber consimţite, faţă de care
o eventuală intervenţie a instanţelor judecătoreşti apare ca inadecvată şi străină
cadrului constituţional al organizării şi funcţionării partidelor politice”.
14

A se vedea Decizia nr.44/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.338 din 10 iunie 2013
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În acest sens, se susţine că „dobândirea calităţii de membru este rezultat al
liberei adeziuni, dar aceasta trebuie să întâlnească voinţa concordantă a organizaţiei
de partid. Or, de vreme ce în această etapă - a dobândirii calităţii de membru - este
firesc ca instanţele de judecată să nu aibă niciun fel de competenţă în posibilul refuz al
partidului de a accepta solicitarea unei persoane de a deveni membru, logica simetriei
impune ca nici pierderea acestei calităţi să nu fie supusă controlului instanţelor de
judecată”.
În aceeaşi ordine de idei, opinia separată mai susţine că „posibilitatea exercitării
unui control judecătoresc asupra deciziilor partidelor privitoare la dobândirea sau
pierderea calităţii de membru al acestora ar însemna o ingerinţă a unei autorităţi a
statului în activitatea internă a partidelor, în mecanismele proprii de organizare şi
funcţionare, controlul deciziilor de acest tip al organelor partidelor fiind incompatibil
cu autonomia acestora, inerentă rolului lor în dezvoltarea şi menţinerea unei societăţi
democratice”.
Pentru toate argumentele prezentate, pornind chiar de la cele invocate în
timp de Curte, opinia separată a apreciat că soluţia pe care Curtea Constituţională
ar fi trebuit să o pronunţe prin Decizia nr.530/2013 ar fi fost cea de respingere, ca
neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art.16 alin.(3) din
Legea partidelor politice nr.14/2003.
Faţă de această nouă situaţie consacrată de Curtea Constituţională prin Decizia
nr.530/2013, rezultă că încetarea mandatului de consilier (local sau judeţean) prin
pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor
naţionale pe a cărei listă a fost ales, prevăzută de art.9 alin.(2) lit.h1) din Legea
nr.393/2004, nu mai poate opera de drept, ci doar după epuizarea tuturor căilor de
atac şi rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată.

3. De-a lungul timpului, prin diferite propuneri legislative s-a încercat
îmbunătăţirea reglementărilor aplicabile consilierilor locali în materia încetării de
drept a mandatului, înainte de expirarea duratei acestuia.
Astfel, printr-o propunere legislativă se dorea ca încetarea mandatului unui
ales local pentru săvârşirea unor fapte penale să nu fie condiţionată de modalitatea
de executare a pedepsei, privativă sau nu de libertate, ci să ţină cont de integritatea şi
probitatea legală şi morală a acelei persoane. Se avea în vedere faptul că, potrivit art.9
alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea nr.393/2004, numai condamnarea, prin hotărâre
judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate reprezintă un
motiv de încetare de drept a mandatului de consilier sau de primar.
Deşi soluţia propusă ar fi clarificat o serie de aspecte practice cu privire la
mandatul aleşilor locali, din punct de vedere al redactării, proiectul era criticabil şi,
în forma propusă, nu ar fi putut fi aplicat. S-a constatat astfel, că proiectul nu avea
în vedere forma actuală a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, respectiv
art.9 alin.(2) nu includea şi textul lit.h1), introdus prin Legea nr.249/2006, iar în textul
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propus pentru alin.(2) al art.15 nu era cuprinsă şi lit.g), introdusă, de asemenea, prin
Legea nr.249/2006. Totodată, proiectul nu respecta exigenţele de redactare impuse
prin dispoziţiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative15, astfel că a fost respins de cele două Camere ale
Parlamentului.
Printr-o altă propunere legislativă se intenţiona modificarea art.9 din Statutul
aleşilor locali, în sensul reglementării, aşa cum se arăta în Expunerea de motive, a unei
proceduri speciale flexibile pentru situaţia constatării, prin efectul legii, a încetării
mandatului alesului local ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului
sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales şi, corelativ, a
procedurii de validare a supleantului pentru locul devenit astfel vacant. Se aprecia
că noua procedură va permite deopotrivă partidelor care au obţinut mandate în urma
alegerilor locale, precum şi consiliilor locale şi judeţene, după caz, să îşi desfăşoare
activitatea în condiţii de maximă celeritate.
Numai că textele propuse erau contradictorii. Astfel, în timp ce, potrivit unei
norme, încetarea de drept a mandatului de consilier local se constata, prin hotărâre,
de consiliul local sau de consiliul judeţean, fără a se face vreo distincţie între cazurile
de încetare a mandatului, conform unei alte dispoziţii propuse, încetarea de drept a
mandatului avea loc la data la care partidul pe listele căruia consilierul a candidat
comunica primarului pierderea calităţii de membru al respectivului partid, fără a
interveni, şi în acest caz, adoptarea unei hotărâri a consiliului local sau a consiliului
judeţean prin care să se constate încetarea de drept a mandatului.
Nici soluţia legislativă potrivit căreia dacă validarea sau invalidarea
mandatului supleantului nu se făcea în termen de maximum 20 de zile de la data
prezentării documentelor necesare validării, la împlinirea acestui termen mandatul
era considerat ca fiind validat de drept, nu putea fi acceptată. Şi aceasta pentru că,
potrivit dispoziţiilor Legii administraţiei publice locale nr.215/200116, legea cadru
în materie, validarea mandatului de consilier se face de către comisia de validare,
nefiind reglementată validarea de drept a mandatului.
În sfârşit, printr-o altă propunere legislativă, se dorea completarea aceluiaşi
art.9 alin.(2) din Legea nr.393/2004, în sensul introducerii unei noi ipoteze pentru
încetarea de drept a mandatului de consilier local sau consilier judeţean, respectiv
aceea a suspendării din calitatea de membru al partidului politic sau al organizaţiei
minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales.
Soluţia propusă nu ţinea însă seama de faptul că suspendarea presupune, de
principiu, o situaţie temporară, ce încă nu este finalizată, spre deosebire de pierderea
calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe
a cărei listă a fost ales, care reprezintă o situaţie definitivă, ce are are ca urmare
Legea nr.24/2000 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 21 aprilie 2010, cu modificările
şi completările ulterioare
16
Legea nr.215/2001 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 30 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare
15
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încetarea de drept a calităţii de consilier local sau de consilier judeţean.
Mai mult, pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei
minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales are ca finalitate şi declararea ca vacant
a locului consilierului în cauză, în timp ce suspendarea acestei calităţi nu poate avea
o astfel de urmare, fiind vorba de o situaţie provizorie, temporară, ce îşi aşteaptă
finalizarea.
În aceste condiţii, suspendarea calităţii de membru al partidului politic sau
al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales ar fi putut reprezenta,
eventual, motiv de suspendare din funcţia de consilier, dar în niciun caz motiv de
încetare a acestei funcţii.
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FORMELE RĂSPUNDERII
PATRIMONIALE A SALARIAȚILOR
ÎN DREPTUL MUNCII
FORMS OF PATRIMONIAL LIABILITY
OF EMPLOYEES IN THE LABOR LAW
Conf. univ. dr. Agata Mihaela POPESCU1
Abstract
In the doctrine and Romanian jurisprudence has crystallized the
concept that financial liability is a special contracts liability regulated by
the Labor Code in a dedicated section (Title XI, Chapter III) which removed
such material responsibility previously regulated by the old Labor Code,
which provided that employees usually respond only to actual damage, injury
recovery issuing a decision was made by the imputation that was enforceable,
and cover the damage was done by deductions from salary.
Keywords: labor contract, legal liability, patrimonial liability, property
damage, employee, employer
Abstract
În doctrina și jurisprudența românească s-a cristalizat conceptul că
răspunderea patrimonială este o răspundere civilă contractuală specială,
reglementată de Codul muncii într-un capitol distinct (Titlul XI, Capitolul
III), care înlăturată astfel răspunderea materială1 reglementată anterior de
vechiul Cod al muncii, ce prevedea că salariaţii răspundeau, de regulă numai
pentru prejudiciul efectiv, recuperarea prejudiciului se făcea prin emiterea
unei decizii de imputare care era titlu executoriu, iar acoperirea prejudiciului
se făcea prin rețineri din salariu.
Cuvinte cheie: contract de munca, răspundere juridică, răspundere
patrimonială, pagubă materiala, salariat, angajator
Universitatea Cr5eștină „Dimitrie Cantemir”
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1. Aspecte generale privind răspunderea patrimonială în dreptul muncii
Răspunderea patrimonială este o răspundere civilă contractuală specială,
reglementată de Codul muncii într-un capitol distinct (Titlul XI, Capitolul III).
Art. 254 alin. 1 prevede că „salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor
şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse
angajatorului din vina și în legătură cu munca lor”.
Normele internaţionale sau europene nu reglementează expres această
răspundere.
Răspunderea patrimonială reciprocă a părţilor raportului juridic de muncă
izvorăște din contractul individual de muncă şi are caracter reparatoriu, care se
întemeiază pe rigorile răspunderii civile contractuale, fără a fi exclusiv o răspundere
de drept comun2.
Este înlăturată astfel răspunderea materială3 reglementată anterior de vechiul
Cod al muncii, care prevedea că salariaţii răspundeau, de regulă, numai pentru
prejudiciul efectiv, recuperarea prejudiciului se făcea prin emiterea unei decizii de
imputare care era titlu executoriu, iar acoperirea prejudiciului se făcea prin reţineri
din salariu.
Răspunderea materială este însă reglementată de Ordonanța Guvernului nr.
121/1998 privind răspunderea materială a militarilor4 care se aplică şi salariaţilor
civili din unităţile militare şi polițiștilor (aparținând Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Justiției, Serviciului
Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi
Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale).
Aşadar, răspunderea patrimonială este una reparatorie ca şi cea civilă
(contractuală sau delictuală) ori cea materială. Ea este patrimonială deoarece
salariatul care a produs o pagubă angajatorului va fi obligat, cu bunurile aparţinând
patrimoniului său – în primul rând cu salariul – să acopere acel prejudiciu, reîntregind
patrimoniul afectat.
Răspunderea patrimonială a salariaţilor, este o formă a răspunderii
juridice, care constă în obligaţia acestora de a repara pagubele materiale produse
angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor5.
Anterior adoptării noului Cod al muncii s-a propus abandonarea răspunderii materiale, instituție proprie „dreptului socialist” (Vasile Pătulea, Unele reflecţii cu privire la răspunderea materială, în „Dreptul” nr. 2/1999, pp. 62-66).
În acelaşi sens, a se vedea şi Alexandru Athanasiu, Claudia A. Moarcăş, Muncitorul şi legea. Dreptul muncii. Editura
Oscar print, Bucureşti, 1999, pp. 26-27.
3
Ion Traian Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de dreptul muncii, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2010,
p.747.
4
Anterior adoptării noului Cod al muncii s-a propus abandonarea răspunderii materiale, instituție proprie „dreptului socialist” (Vasile Pătulea, Unele reflecţii cu privire la răspunderea materială, în „Dreptul” nr. 2/1999, pp. 62-66).
În acelaşi sens, a se vedea şi Alexandru Athanasiu, Claudia A. Moarcăş, Muncitorul şi legea. Dreptul muncii. Editura
Oscar print, Bucureşti, 1999, pp. 26-27.
5
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobată prin Legea nr. 25/1999,
2
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Asemănător, se afirmă că răspunderea patrimonială reglementată de Codul
muncii constituie, ca natură juridică, o varietate a răspunderii civile contractuale,
având anumite particularităţi determinate de specificul raporturilor juridice de
muncă6.
Forme ale răspunderii patrimoniale a lucrătorilor: unipersonală; conjunctă;
subsidiară; solidară.
2. Răspunderea unipersonală
Răspunderea patrimonială este o răspundere personală sau individuală.
Art. 1349 din Noul Cod civil7 prevede că cel care, având discernământ, încalcă
această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare
integral.
Art. 1350 din Codul civil prevede că orice persoană trebuie să îşi execute
obligaţiile pe care le-a contractat. Atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte
această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este
obligată să repare acest prejudiciu.
Prin urmare, răspunderea se stabileşte în sarcina lucrătorului vinovat pentru
prejudiciul cauzat prin fapta sa angajatorului la care este încadrat în muncă.
În dreptul muncii, atunci când răspunderea pentru un anumit prejudiciu este
plurală, ca urmare a participării mai multor persoane la producerea lui, obligaţiile
de reparare a pagubelor sunt de regulă conjuncte, uneori subsidiare şi comune, nu
solidare.
În acest mod se asigură o protecţie a salariatului, evitându-se ca el să fie pus
– ca urmare a solidarităţii – în situaţia de a fi urmărit pentru o sumă mai mare decât
prejudiciul efectiv cauzat din vina sa.
În cazul unei pagube produsă de mai mulţi salariaţi împreună, angajatorul
nu beneficiază, ca în dreptul civil, de avantajul execuțional al solidarităţii, când un
creditor se poate îndrepta şi numai împotriva unuia dintre garanţi (care este solvabil).
În sfera răspunderii patrimoniale, persoanele încadrate nu răspund solidar, ci numai
în măsura în care fiecare a contribuit la producerea pagubei.
Caracterul individual al contractului de muncă se deosebește ce cel al
convenţiilor civile care pot avea o pluralitate de debitori.
De exemplu, într-o speţă8, s-a considerat că, dacă măsura în care s-a contribuit
la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabileşte
proporțional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi atunci când este
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 28 ianuarie 1999.
6
Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2010, p. 749
7
Ion Traian Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de dreptul muncii, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2010,
p.749.
8
Art. 998 din vechiul Cod civil
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cazul, în funcţie de timpul efectiv lucrat, de la ultimul său inventar.
Prin urmare, aşa cum reiese din concluziile raportului de expertiză contabilă,
întocmit, refăcut şi completat de expert P.M., pe lângă pârâții chemați în judecată de
către reclamanta-recurentă, răspunderea pentru neachitarea ori achitarea cu întârziere
a taxei hoteliere ar putea reveni şi altor persoane care, însă, nu au calitatea de parte
în proces.
În aceste condiţii, a admite acţiunea reclamantei şi a-i obliga doar pe pârâți
la plata câte unei fracţiuni din suma solicitată, fără ca şi terţele persoane menţionate
în raportul de expertiză contabilă să fi fost chemate în judecată, în calitate de pârâţi,
ar echivala cu o stabilire în mod indirect a răspunderii patrimoniale a acestora,
mai înainte ca asupra sa să se fi pronunţat un tribunal independent şi imparţial în
accepțiunea art. 6 paragraful I din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, pe care
România a ratificat-o prin Legea nr. 30/1994, încălcându-se drepturi procedurale care
se concretizează în adevărate garanţii cu privire la punerea în valoare a drepturilor
şi libertăţilor individului: dreptul la apărare, egalitatea armelor, contradictorialitatea,
publicitatea procedurii şi a dezbaterilor etc.
3. Răspunderea conjunctă
Ea apare în situaţia în care paguba a fost cauzată de mai mulţi salariaţi. Potrivit
art. 255 din Codul muncii, răspunderea fiecăruia dintre salariaţi are caracter personal
şi se stabileşte în funcţie de măsura în care aceasta a contribuit la provocarea pagubei
respective: „Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii
fiecăruia se stabileşte în raport de măsura în care a contribuit la producerea ei.”
Art. 255 reglementează răspunderea conjunctă ca excepţie de la răspunderea
personală sau individuală care constituie forma tipică a răspunderii patrimoniale.
Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi
determinată, „răspunderea fiecăruia se stabileşte proporțional cu salariul său net de la
data constatării pagubei şi, atunci când este cazul, în funcţie de timpul efectiv lucrat
de la ultimul său inventar.”
Așadar, creditorul poate pretinde numai partea sa din creanță debitorului
care este obligat să execute numai partea sa din datorie. Prin urmare obligaţia
se caracterizează prin coexistența a două sau mai multe raporturi de obligații
interdependente, care, însă izvorăsc dintr-un singur fapt juridic9.
Măsura în care fiecare persoană a contribuit la producerea pagubei este
determinată atât de fapta ilicită în sine, cât şi de gradul vinovăției. În practică apare
deseori evident că, la producerea prejudiciului, contribuția făptuitorilor nu ar putea
fi egală10.
Curtea de Apel Piteşti, Secţia civilă, pentru cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale şi pentru cauze
cu minori şi de familie, decizia nr. 443/R/CM/2006, În Alexandru Ţiclea (coord.), Codul muncii comentat şi adnotat
cu legislaţie, doctrină şi jurisprudență, Editura Universul Juridic, Vol. II, Bucureşti 2010, p. 396.
10
Ion Dogaru, Pompil Drăghici, Bazele dreptului civil, Vol. III. Teoria generală a obligaţiilor, Editura C.H.Beck,
9
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Răspunderea conjunctă apare, de regulă, în cazul în care o gestiune este deţinută
de mai mulţi gestionari. Alături de gestionari răspund şi alți angajați, dacă aceştia au
folosit în procesul muncii bunurile constatate lipsă, iar activitatea se desfășura în
schimburi, fără a se face predarea bunurilor pe bază de proces-verbal.
Răspunderea conjunctă prezintă o multitudine de răspunderi individuale ale
unor persoane cu vinovăţii concurente în producerea prejudiciului unic.
4. Răspunderea subsidiară
Răspunderea subsidiară este o formă specifică a răspunderii pentru fapta
proprie. Sub raportul condiţiilor sale de existenţă, ea este supusă regulilor generale
referitoare la răspunderea patrimonială, indisolubilă, fie cu răspunderea unei alte
persoane, care a produs direct paguba sau în alţi termeni a cărei faptă constituie
cauza directă principală a producerii prejudiciului, fie cu obligaţia unei alte persoane
faţă de unitate. Întrucât, sub raportul cauzal, rolul faptei pe care se întemeiază
răspunderea subsidiară este secundar şi din punct de vedere temporar, ea intervine
ulterior răspunderii principale, numai în măsura în care aceasta nu a produs efecte
integral sau parţial. Dacă s-ar dovedi că nu sunt întrunite condiţiile de existență ale
răspunderii principale, răspunderea subsidiară nu ar mai putea fi nici ea posibilă11.
Deşi Codul muncii nu o mai reglementează, aceasta este posibilă în mai multe
situaţii reglementate de norme speciale:
- răspunderea celui vinovat de nerespecatrea normelor juridice privind
încadrarea sau trecerea unei persoane în funcţia de gestionar; neluarea sau luarea
cu întârziere a măsurilor pentru înlocuirea gestionarilor sau personalului aflat în
subordinea acestora, deşi a fost avertizat în scris şi motivat că personalul respectiv
nu-şi îndeplineşte atribuțiile în mod corespunzător; neluarea măsurilor necesare
pentru stabilirea şi acoperirea pagubelor în gestiune; neefectuarea inventarierilor la
termenele şi în condiţiile legii, în situaţia în care prin aceasta a contribuit la cauzarea
pagubei (situaţie reglementată de art. 30 al Legii nr. 22/1969).
- răspunderea salariatului care a cauzat prin fapta sa ilicită, plata unei sume
nedatorate, predarea unui bun sau prestarea unui serviciu necuvenit altui salariat ori
unui terţ; într-o asemenea situaţie recuperarea de la aceştia a sumei plătite ilegal a
contravalorii bunului ori a serviciului nelegal prestat nu mai este posibilă (a dispărut,
este insolvabil). Un astfel de caz este reglementat de art. 21 alin. 2 din Legea nr.
416/2001, potrivit căruia, în ipoteza în care nu se pot recupera de la beneficiari
sumele plătite necuvenit în termen de cel mult trei ani de la efectuarea plăţii, acestea
vor fi recuperate în condiţiile Codului muncii de la persoanele vinovate de efectuarea
plăţii, pe o perioadă de cel mult 3 ani.
- o răspundere subsidiară revine şi primarului care a pus în executare o hotărâre
Bucureşti 2009, p. 395.
11
Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p.905.
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a consiliului local de majorare ilegală a salariilor personalului primăriei12.
Răspunderea sa devine incidentă numai în măsura în care paguba nu poate fi
recuperată de la beneficiarii sumelor necuvenite încasate.
Cazurile în care intervine răspunderea subsidiară a militarilor sunt prevăzute de
art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998: „În cazul constatării insolvabilității
autorului direct al prejudiciului, răspund în limita valorii pagubei de recuperat
militarii vinovați de:
- nerespectarea prevederilor legale privind angajarea sau numirea în funcţia de
gestionar, precum şi de neconstituire a garanțiilor de către gestionar;
- neluarea măsurilor de înlocuire a gestionarului sau personalului care
gestionează bunuri materiale, fără a fi gestionari în sensul legii, deşi li s-a adus la
cunoştinţă, în scris şi motivat, că nu îşi îndeplinesc atribuțiile în mod corespunzător;
- neefectuarea inventarierilor la termenele şi în condiţiile legii, dacă prin
aceasta s-ar fi putut evita producerea pagubei;
- neluarea sau luare cu întârziere a măsurilor de recuperare a pagubelor prin
constituirea ca parte civilă, neemiterea deciziei de imputare sau a altor măsuri
asiguratorii.
- nerespectarea oricărei atribuții de serviciu, dacă, fără încălcarea acesteia,
paguba nu s-ar fi produs.”
5. Răspunderea solidară
Este aceea în care fiecare din debitorii solidari pot fi obligați la executarea
integrală a prestației datorate de toţi creditorii, ori invers, când există mai mulţi
creditori, fiecare creditor solidar poate cere debitorului întreaga datorie.
Așadar, datoria sau creanța nu se divide între subiectele raportului juridic
obligaţional13.
În cazul pagubelor cauzate de salariaţi prin infracţiune, răspunderea este
solidară. Ea nu constituie o excepţie de la principiul individualității răspunderii,
întrucât, în această situaţie, persoanele respective ies de sub incidența normelor de
protecţie ale răspunderii patrimoniale şi trec sub incitenţa normelor de drept comun
ale răspunderii civile delictuale, care consacră regula solidarităţii participanților la
fapta cauzatoare de prejudicii.
Există două feluri de răspunderi solidare; solidaritatea activă şi pasivă.
Solidaritatea activă este reglementată prin art. 1434 din noul Cod civil care
dispune că obligaţia solidară conferă fiecărui creditor dreptul de a cere executarea
întregii obligații şi de a da chitanță liberatorie pentru tot.
Solidaritatea pasivă este reglementată prin art. 1443 din Codul civil14 care
Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, p. 906
Primarul nu răspunde pentru prejudicial cauzat de plăţile făcute înainte de anularea hotărârii consiliului de către
instanţa judecătorească sesizată de către prefect.
14
Constantin Stănescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ediţia a IX-a revăzută şi adău12
13
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prevede că „obligaţia este solidară între debitori atunci când toţi sunt obligaţi la
aceeaşi prestaţie, astfel încât fiecare poate să fie ţinut separat pentru întreaga obligaţie,
iar executarea acesteia de către unul dintre codebitori îi liberează pe ceilalţi faţă de
creditori”. În această situaţie, există mai mulţi debitori, iar creditorul este îndreptăţit
să ceară executarea integrală a prestaţiei datorate de la oricare codebitor.
El are posibilitatea să aleagă pe acela dintre codebitori care este mai solvabil,
evitând riscul pe care îl prezenta divizarea urmării între codebitori15.
Conform art. 1445 din noul Cod civil, solidaritatea este o excepţie de la dreptul
comun şi nu se prezumă, ea trebuie stipulată expres în lege acolo unde se doreşte a
fi aplicată16.
Obligaţia solidară pasivă are un singur obiect, astfel creditorul are mai mulţi
debitori care datorează una şi aceeaşi prestaţie.
Chiar dacă această obligaţie are un singur obiect, ea îngăduie ca între părţi
să se încheie mai multe legături distincte, legături care unesc pe fiecare codebitor
solidar cu creditul comun17.
Prin urmare izvorul solidarităţii este actul normativ.
În principiu, răspunderea patrimonială nu este solidară. Cu toate acestea,
conform art. 3, 4 şi 38 din Legea nr. 22/1969 prin excepţie, răspunde solidar alături
de gestionar şi salariatul cu sau fără funcţie de conducere, care se face vinovat de
încadrarea, trecerea ori menținerea ca gestionar a acelui gestionar fără a fi respectat
condiţiile de vârstă, studii şi vechime cerute de lege, precum şi dispoziţiile privind
lipsa antecedentelor penale. Tot solidar răspunde şi cel vinovat de nerespectarea
normelor legale privind constituirea garanțiilor de către gestionar, de data aceasta
răspunderea solidară limitându-se numai la valoarea garanției neconstituite.
Într-o cauză18, instanța a reținut că recurenta reclamantă a solicitat prin acţiune
obligarea tuturor intimaților pârâți la plata unor sume globale, deşi răspunderea
patrimonială nu este solidară, iar fiecare salariat poate fi obligat doar la plata părţii
care îi revine raportat la contribuția sa, la producerea prejudiciului sau la salariul net
de la data constatării pagubei.
Într-un alt caz, controlorii financiari ai Curții de Conturi au constatat plata
nelegală a unor sume de bani cu titlu de prime, înregistrat ca atare în contabilitate de
către recurenta reclamantă, însă intimaţii pârâţi au contestat acest mijloc de probă,
iar angajatorului îi revenea sarcina probei, conform art. 272 Codul muncii, pentru
determinarea prejudiciului, în raport de cuantumul premiilor efectiv acordate.
Pe de altă parte, instanţa a reţinut că răspunderea patrimonială nu este solidară,
întrucât în dreptul muncii solidaritatea există doar în cazurile expres prevăzute de
legiuitor, de exemplu legislaţia gestionarilor, or în speţă, intimaţii nu fac parte dintr-o
gită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 400.
15
A se vedea art. 1034 din Vechiul Cod civil
16
Constantin Stănescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria generală a Obligaţiilor, p. 402.
17
A se vedea art. 1041 din vechiul Cod civil
18
Ion Dogaru, Pompil Drăghici, Bazele dreptului civil, Vol. III, Teoria generală a obligaţiilor, p. 401.
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astfel de categorie, caz în care cuantumul răspunderii fiecărui salariat, potrivit art.
255 alin. 1 Codul muncii, se stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la
producerea ei.
Este adevărat că potrivit art. 255 alin. 2 Codul muncii, invocat de către
reclamantă, răspunderea fiecărui salariat se stabileşte proporțional cu salariul net
de la data constatării pagubei, dacă măsura în care s-a contribuit la producerea
pagubei nu poate fi determinată, însă, prin cererea de chemare în judecată, recurenta
reclamantă nu a solicitat obligarea fiecărui intimat proporțional cu salariul net, ci a
cerut obligarea în solidar a tuturor intimaților pârâți la o sumă globală, prejudiciul
indicat nefiind unul divizibil.
O altă excepţie de la caracterul personal al răspunderii patrimoniale este
reglementată de către art. 14 alin. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999
privind auditul intern şi controlul financiar preventiv19 conform căruia răspund
solidar persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu pentru
legalitatea, regularitatea şi pentru încadrarea în limitele angajamentelor bugetare
aprobate, dar numai în privinţa operațiunilor pentru care au acordat viza de control
financiar preventiv propriu. Potrivit regulilor de drept comun, în cazul de răspundere
solidară angajatorul este îndreptățit să urmărească oricare din persoanele vinovate
pentru întreg prejudiciu. Salariatul care a acoperit integral paguba se poate îndrepta
într-o acţiune în regres împotriva celorlalţi vinovați pentru cotele ce le revin şi care
se determină ţinându-se seama de regulile răspunderii conjuncte prevăzute la art. 255
din Codul muncii.
În cazul în care un debitor solidar a plătit întreaga creanţă creditorului, el se
poate întoarce spre a-şi repara patrimoniul, împotriva codebitorilor, dar acesta nu mai
beneficiază de solidaritatea lor, ci le va pretinde partea fiecăruia în parte20.
Dacă unul dintre codebitori este nesolvabil, atunci pierderea cauzată de
nesolvabilitatea acestuia se împarte cu analogie între ceilalţi codebitori solvabili şi
între cel care a făcut plata (art. 1457 Cod civil)21.
Aşadar, obligaţia fiecăruia dintre codebitori de a plăti datoria în întregime
constituie efectul principal al solidarităţii pasive.
Solidaritatea pasivă încetează în cazul decesului unui dintre codebitori şi în
acest caz datoria se divide, conform art. 1460 din vechiul Cod civil, între moștenitori,
proporțional cu partea de moștenire primită.
Această solidaritate mai poate înceta prin renunţare, care poate fi absolută sau
relativă, adică faţă de toţi codebitorii ori doar faţă de codebitorul pentru care a fost
consimţită. În funcţie de modul în care se produce, renunţarea poate fi tacită sau
expresă.
Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civ., conflictele de muncă şi asigurările sociale, decizia civilă nr.
4036/R/2009, în Lucia Uţă, Florentina Rotaru, Simona Cristescu, Dreptul muncii. Răspunderea patrimonială, contravenţională şi penală. Practică Judiciară, p. 66-71.
20
Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 12 noiembrie 2003.
21
Art. 1456 din noul Cod civil
19
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SOME FINANCIAL CONSIDERATIONS
ABOUT UK’S REFERENDUM FOR
LEAVING THE EUROPEAN UNION
Alina BUZĂIANU1

Abstract
The UK will hold a referendum on June 23rd to decide if it will stay
in or leave the European Union. Should the U.K. remain in or leave the
European Union? That’s the question the British public will decide in the
above mentioned referendum. Europe is especially vulnerable. Britain has
been among the best performing of the major European economies in recent
years, and many economists say a vote to leave the EU would hit investment
hard—and possibly deliver a shock to consumption and growth overall. It is
widely assumed that Britain’s aristocracy of large, global businesses would
suffer in the event of a Brexit vote. Skepticism toward European integration
is rising across the continent. A median of 51% across 10 member countries
surveyed have a favorable view of the EU, compared with 61% a year ago,
according to a new study by the Pew Research Center, while 70% of those
surveyed said they think it a U.K. exit would be bad for the EU. Meanwhile,
the closeness in polls of the U.K.’s coming vote on whether to leave or stay in
the European Union is causing jitters in Asian markets and making investors
all over the world pretty nervous.

Keywords: European Union, Brexit, economic risks, referendum, vote,
skepticism

W

e are steadily approaching the controversial UK referendum on June,
23rd, a standpoint in the recent history of the European Union. Nobody
really knows, nobody dears to guess and the majority of debates circles around the
question: “if it happens, will it lead to the demise of the 28-nation economic bloc
itself?”. And that could bring more likely an end to the single euro currency —
leaving the continent and much of the world beyond in chaos2.
Researcher, Romanian Diplomatic Institute, idr2015_ab@yahoo.com
Patti Domm, “Biggest Brexit fear is really end of European Union as we know it”, CNBC, June 13th, 2016, available at:http://www.cnbc.com/2016/06/13/biggest-brexit-fear-is-really-end-of-european-union-as-we-know-it.html,
1
2
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The European single currency is supported by the European economy, and if
the stronger economies leave, and just one might be enough, then the credibility of
Euro might suffer dramatically, becoming the main reason the world is concerned
about right now. Euro, as a single European currency was considered so safe, because,
the world believed that the European Union is on the way of further integration,
not imminent disintegration. If United Kingdom does leave the European Union, no
investor is going to pay a premium for Euro in the future. It will be strictly BOP and
more inflation, vis-a-vis other currencies.
The least optimistic say a “leave” vote would cause such damage that it would
not be possible to fund all areas of public spending, potentially requiring cuts to
health, education or welfare: “It’s the people on the lower incomes, the people who
have got less job security, that will be hit first if there’s a recession. Brexit is for the
richest in our country, they can afford recessions”3.
The so-called Brexit vote on June 23rd has been hanging over markets for
months, and the consensus view is that U.K. citizens will ultimately listen to their
government and choose to remain in the European Union. But an undercurrent of fear
is beginning to show up across financial markets, as recent polls show a shift toward
a majority favoring an exit from Europe4. The Sun newspaper Monday evening threw
its substantial weight behind the leave cause, telling readers the future looks bleaker
if the U.K. stays in and worse for immigration, jobs wages and “our way of life”5.
Nevertheless, the growing possibility that the U.K. might leave the European
Union shook markets globally on Monday, June 13th, reflecting broad concern that
next week’s referendum could slow down the world’s economy6. Recent polls
suggest that momentum is growing for a vote on June 23rd for Britain to leave the
EU, spurring concerns about a prolonged stretch of uncertainty that could damage
economic growth and trigger losses in financial markets. The most recent poll
accessed on 14/06/2016.
3
The Chancellor George Osborne, about the UK vote to leave the European Union, in “George Osborne: Brexit
is for the rich who can afford recessions”, The Guardian, June 13th, available at: http://www.theguardian.com/politics/2016/jun/13/george-osborne-brexit-is-for-the-rich-recessions, accessed on 13/06/2016
4
Patti Domm, “Biggest Brexit fear is really end of European Union as we know it” (…)
5
Leaving the EU will save our sovereignty, rein in migration and boost our economy. Brexit Campaigners: Lord
Green, Daniel Hannan and Patrick Minford, “BREXIT FACTOR: 10 reasons why choosing Brexit on June 23 is a
vote for a stronger, better Britain”, The Sun, June 13th, 2016, available at: https://www.thesun.co.uk/news/1278140/
why-voting-to-leave-the-eu-will-save-our-sovereignty-rein-in-migration-and-boost-our-economy/, accessed on
13/06/2016. Lord Andrew Green is chairman of the think tank Migration Watch UK. Daniel Hannan is a Conservative MEP and author of Why Vote Leave, published by Head of Zeus. Patrick Minford is Professor of Economics at
Cardiff Business School and co-chair of Economists for Brexit.
6
Monday’s biggest losses were in Asia, where major stock indexes dropped 3.2% in Shanghai and 3.5% in Japan.
In the U.S., the S&P 500 dropped 0.8% and the yield on the 10-year U.S. Treasury note slumped to 1.616%, its
lowest since December 2012. Also, the dominoes fell onto Japan: A search for safety drove investors into the yen,
which surged to its highest levels against the euro and pound since 2013. The move erased all the yen’s losses against
the common currency since the Bank of Japan started its easing program over three years ago. The yen’s rise is bad
news for Japanese policy makers, who have been trying to keep it low to juice exports. Stephen Wilmot, “Brexit:
Winners From The Plunging Pound”, The Wall Street Journal, June 13th, 2016, available at: http://www.wsj.com/
articles/brexit-winners-from-the-plunging-pound-1465829573, accessed on 13/06/2016
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published on Friday, June 10th, for example, indicated that 55% of the British people
will most probably vote in favor of their country leaving the European Union. This
data shows a relative negative increase comparative with another recent survey of
Europeans by Pew Research which showed that just 51 % have a favorable view
toward the European Union, while 70 percent see a UK exit as negative. But when
it comes to sovereign powers, 42 percent said some powers should be returned from
Brussels to individual national governments.
Stocks slumped, Japan’s yen surged and bond yields tumbled to fresh lows
in a broad flight to safety7. Europe’s banks, meanwhile, are struggling to shake off a
yearlong crisis and remain vulnerable to financial turmoil. Italian banks, for instance,
are bedeviled by bad loans and will need sustained economic improvement to dig
out from underneath them8. Many investors are looking not only at Brexit but at a
cocktail of other global economic events, including central bank updates and news
of possible interest rate rises from the US Federal Reserve on Wednesday, June 15th,
and the Japanese and English banks on Thursday, June 16th. And they are starting to
worry that the impact of Brexit could cross borders9.
U.S. stocks fell Monday following steep declines in Europe and Asia that
came amid fresh jitters about the world’s economy. Falling government bond yields
and a strengthening yen highlighted investor concerns about global growth, central
bank policies and the impact of the upcoming U.K. vote on whether to remain in
the European Union. The declines in U.S. indexes came after stocks in Asia and
Europe fell sharply10. Hong Kong’s Hang Seng Index fell 2.5%, while the Shanghai
Composite fell 3.2% after data showed industrial production in China held steady in
May, but investment growth missed expectations11.
The Stoxx Europe 600 dropped 1.8% to its lowest closing level since
February. Among investor concerns are polls suggesting a close-fought race in the
U.K. referendum on June 23rd. Some recent surveys have suggested momentum is
growing for the campaign to leave the EU, spurring worries that a U.K. exit could
Riva Gold, “Looming ‘Brexit’ Vote Rattles Global Markets”, The Wall Street Journal, June 14th, updated, available
at: http://www.wsj.com/articles/looming-brexit-vote-rattles-global-markets-1465846967, accessed on 14/06/2016
8
Riva Gold, “Looming ‘Brexit’ Vote Rattles Global Markets” (…)
9
Hazel Sheffield, “Pound drops to lowest level against the yen since 2013, slides against dollar and euro amid
EU referendum fears”, The Independent, June 13th, 2016, available at: http://www.independent.co.uk/news/business/news/pound-drops-to-lowest-level-against-the-yen-since-2013-slides-against-dollar-on-eu-referendumfears-a7079131.html, accessed on 14/06/2016
10
Japan’s Nikkei Stock Average fell 3.5% as the yen surged to its highest levels against the euro and British
pound since 2013. The yen tends to gain in times of market stress. The dollar was last down 0.7% against the yen at
¥106.2080, while the British pound was down 0.2% against the dollar at £1.4231. While the pound has lost roughly
3.4% against the dollar this year, the yen has gained about 13%. The continued surge of the yen will raise expectations that the Japanese central bank could announce some additional monetary easing, according to strategists at
Bank of Tokyo-Mitsubishi. U.S. crude oil fell 0.4% to $48.88. Riva Gold, “Looming ‘Brexit’ Vote Rattles Global
Markets” (…)
11
Riva Gold and Aaron Kuriloff, “Stocks Falter as Investors Fret About Global Growth”, The Wall Street Journal,
June 13th, 2016, available at: http://www.wsj.com/articles/global-stocks-tumble-as-yen-soars-ahead-of-u-k-vote1465804115?cx_navSource=cx_picks&cx_tag=poptarget&cx_artPos=3, accessed on 13/06/2016
7
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rattle financial markets and damage economic growth12.
The European Union “is ultimately one of the more successful partnerships of
all time—the thought of that changing is destabilizing”13, but worries over the U.K.
vote continued to stoke demand for haven bonds, with 10-year bond yields in Japan,
the U.K. and Switzerland all settling at fresh record lows Monday. Meanwhile, the
Federal Reserve, Bank of Japan, and Bank of England all hold meetings this week,
adding to market concerns that have helped fuel a selloff in stocks and commodities
that started late last week.
Volatility Index, or VIX, was on track for its highest close since February,
rising 23% to 20.97. The VIX, known as the “fear gauge” because it is based on prices
of S&P 500 options that investors tend to buy when they’re fearful of stock declines,
has risen 43% in the past two sessions. That’s the biggest two-day gain since August
2015. Gold for June delivery rose 0.9% to $1,284.40 an ounce, supported by a softer
dollar and demand for havens. The metal has risen for six of the past seven sessions,
boosting its 2016 advance to 21%14. There is some hard truth in the saying: “You can
print as many dollars as you want, but you can’t print gold”15.
And the drama still unfolds: As of Tuesday, June 14th, 2016 yields on the 10year government debt of Germany dipped below zero for the first time on record, in
a dramatic sign of the outsize effect of central-bank policy and investors’ search for
safe havens16.
One or two things though are quite clear for the European leadership: The
result of the June 23rd referendum will have far-reaching consequences for politics, the
economy, defense, migration and diplomacy in Britain and elsewhere, and a British
“leave” vote could add further fuel to populist and anti-establishment sentiment
throughout Europe. Amid fears that a “leave” vote could further fuel populist and
anti-establishment sentiment throughout Europe, the EU’s leaders could choose
to take the unprecedented step of calling an emergency summit without British
representation as early as Saturday, June 25th. The reason would be two-fold: send a
message to Spanish voters who go to the polls June 26th that the EU remains strong;
and to work out what to offer - or, more likely, what not to offer - the UK in areas such
as free movement of people and access to the EU’s single market17.
Riva Gold and Aaron Kuriloff, “Stocks Falter as Investors Fret About Global Growth”, (…)
John DeClue, chief investment officer at the Private Client Reserve at U.S. Bank, in Riva Gold and Aaron Kuriloff, “Stocks Falter as Investors Fret About Global Growth”, (…)
14
Riva Gold and Aaron Kuriloff, “Stocks Falter as Investors Fret About Global Growth”, (…)
15
Suzanne Hutchins, portfolio manager at Newton Investment Management, just one of so many investors who
currently holds an elevated exposure to gold in her multiasset portfolio, in Riva Gold and Aaron Kuriloff, “Stocks
Falter as Investors Fret About Global Growth”, (…)
16
Decline in bund yield is a milestone in investors’ flight to safer assets. Mike Bird, “German 10-Year Government
Bond Yields Dip Below Zero for First Time”, The Wall Street Journal, June 14th, 2016, available at: http://www.
wsj.com/articles/german-10-year-government-bond-yields-dip-below-zero-for-first-time-1465889491, accessed on
14/06/2016
17
Ian Wishart, “Brexit would bring chaos, fear and emergency measures in its first 100 days, experts predict”, The
Independent, June 14th, 2016, available at: http://www.independent.co.uk/news/business/news/brexit-would-bringchaos-fear-and-emergency-measures-in-its-first-100-days-experts-predict-a7080966.html, accessed on 14/06/2016
12
13
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If the UK votes to leave the European Union on June 23rd, there are potential
consequences everywhere you look. There’s no road map for European authorities
facing the prospect of a British exit from their 28-nation union - by design. That
has much to say about the task in self-preservation awaiting European officials as
they confront the potential departure of a country from the EU - something that
was inconceivable when the union was established, because the mechanism for an
exit was only written into law in 2009. Given the potential political and financial
shockwaves surrounding a Brexit vote, it’s not clear a map would do much good.
Global markets are already sputtering as anxiety mounts about the impact on the
world economy. EU President Donald Tusk goes so far as to say that it could spell
the end of “western political civilization itself”18.
The big EU conundrum is: with almost a week to go before the potentially
epoch-making vote on British membership of the EU, and so far, the EU referendum
debate has been characterized by bias, distortion and exaggeration. One could agree
with the British public being frustrated and feeling ignored concerning the fact that
they have not had a direct say on their relationship with Europe since 1975, when
they voted to stay in what was then the European Economic Community, which
Britain finally joined in 1973, after President Charles de Gaulle of France vetoed its
application in 1963 and in 1967. In the intervening years, it’s true that Europe has
changed in many ways.
Then, the British citizens were voting on joining a “Common Market” of nine
member states, with a population of 250 million. Today, the EU has 28 member states
(19 of which share a single currency) and a population of more than 500 million.
Importantly, successive treaties since 1975 have seen the European Union transform
from a trading arrangement to a fully-fledged political union, giving Brussels
influence over many other areas of policy19. Ever since the Maastricht Treaty of 1992,
which created the modern European Union, there have been those calling for another
vote to take into account how things have has changed, with Eurosceptics claiming
that membership now represents an unacceptable transfer of powers from national
Parliaments to Brussels20.
Having cleared this out, we should counter the ongoing projections of an
imminent Brexit, starting with simple, but accurate facts, such as financial facts.
Let’s begin with the one that investors are taking fright as the referendum nears
and they are moving billions of pounds in assets out of British currency: around
£65bn left the UK or was converted into other currencies in March and April, the
largest amount since the economic crash21. The figures, published by the Bank of
Ian Wishart, “Brexit would bring chaos, fear and emergency measures in its first 100 days, experts predict” (…)
Oliver Wright, Charlie Cooper, “What is Brexit and why are we having an EU referendum?”, The Independent,
May 23rd, 2016, available at: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/what-is-brexit-why-is-there-an-eu-referendum-a7042791.html, accessed on 11/06/2016
20
Oliver Wright, Charlie Cooper, “What is Brexit and why are we having an EU referendum?” (…)
21
Jon Stone, “Billions of pounds taken out of the British economy amid fears of Brexit”, The Independent, June
7th, 2016, available at: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/billions-of-pounds-taken-out-of-the-british18
19
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England, are consistent with investors worrying that the pound is due for a sharp
fall, should Brexit to occur. Because financial markets are prone to collective panic,
investors’ views are the main factor in determining whether the pound will actually
fall. Any perception that a fall was about to take place could end up becoming a selffulfilling prophecy. In February, HSBC warned that 20% could be wiped off the value
of sterling were Britain to leave the EU. In May this figure was corroborated by the
National Institute for Economic and Social Research22.
There’s no doubt Brexit would be bad for the rest of the EU. France’s bond
yields are rising while Germany’s are falling. It’s a warning from markets about what
could await the Eurozone if the UK leaves the European Union after the June 23rd
referendum.
The moves in Eurozone government debt markets are small compared to 2011,
when the bloc nearly fell apart, but they show markets are not treating Eurozone
debt equally. Investors are now willing to pay to lend to the government in Berlin
for 10 years – which is to say, yields on its debt are negative. But they are charging
Paris relatively more to borrow. The French 10-year spread over Germany is the
highest since mid-February, when markets were spooked over trouble in the Chinese
economy23.
There are even more threats and Jonathan Hill, European Commissioner for
Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union warns about how
Brexit would be “bad” for economy, financial stability and the single market. A Brexit
would deal a severe blow to Europe’s efforts to deepen its single market, revive its
economy, and reform its bank-heavy financial system24. Nevertheless, a British exit
from the European Union would be a lose-lose situation for both the leaving country
and Europe. A European Union without Britain, could very well be a place with
lower economic growth and more fragmented capital markets struggling to foster
employment and entrepreneurship25.
Top European Commission officials are not too upfront to talk about a “plan
B”, a fact which reflects some major concerns about the final result of the June 23rd
British referendum, being satisfied with a bold and optimistic answer: There is no
“plan B” if the U.K. decides to leave the European Union, because the day we start
talking about a plan “B” is the day we no longer believe in our plan “A”: The United
Kingdom in a united Europe26.
economy-amid-fears-of-brexit-a7069786.html, accessed on 09/06/2016
22
Jon Stone, “Billions of pounds taken out of the British economy amid fears of Brexit” (…)
23
Neil Unmack, “Brexit is reopening euro zone sovereign wounds”, Reuters, June 14th, 2016, available at: http://
blogs.reuters.com/breakingviews/2016/06/14/brexit-is-reopening-euro-zone-sovereign-wounds/,
accessed
on
14/06/2016
24
Francesco Guerrera, Fiona Maxwell and Bjarke Smith-Meyer, “London, Europe both lose if Brexit wins: Jonathan Hill”, Politico, June 14th, 2016, updated, available at: http://www.politico.eu/article/london-and-europe-bothlose-if-brexit-wins-jonathan-hill-brexit-europe-single-market/, accessed on 14/06/2016
25
Francesco Guerrera, Fiona Maxwell and Bjarke Smith-Meyer, “London, Europe both lose if Brexit wins: Jonathan Hill” (…)
26
“Pour nous, il n’y a qu’un scénario: le Royaume-Uni qui reste dans une Europe unie”. As Pierre Moscovici,
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One final and vital question remains: What impact would an exit have on
Britain’s economy? This is an essential and divisive question. The economic effect of
an exit would depend on what settlement is negotiated, especially on whether Britain
would retain access to the single market for duty-free trade and financial services,
a probability rejected recently by the prime-minister David Cameron. Keeping the
single market membership would probably require accepting freedom of movement
and labor for European Union citizens, which is one of the main complaints the
“leave” camp has about bloc membership27.
Most economists favor remaining in the bloc and say that an exit would cut
growth, weaken the pound and hurt the City of London, Britain’s financial center.
Even economists who favor an exit say that growth would be affected in the short and
medium term, though they also say that Britain would be better off by 2030.
Not since the fall of the Berlin Wall has Europe confronted such a profound
question about its future course. The vote throws open elemental questions about
the lines of regional power and the spirit of collective interest that has prevailed
since the end of World War II. If Britain leaves, it could presage the disintegration of
the European project. With the vote, Britain is determining its place in the world28.
As the Brexit referendum approaches, the politics of identity are colliding with the
economics of global trade. The consequence: an argument over British identity is
masquerading as an economic debate.
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NEGOCIERE ÎN STIL SOVIETIC
SOVIET-STIL NEGOTIATION
Milică SIMION
Abstract
The post-factum analysis of the tsars’ period (Russian emperors),
during Russia’s imperial period, the Soviet period and even Russia’s postSoviet period reveals that the Russians tried and developed their own style of
negotiating, namely power negotiation, called by Herb Cohen, author of “You
can negotiate anything” – Soviet-style negotiation. The term is brought to
the attention of the public opinion for the first time in connection with Soviet
leaders, but power negotiation is used today by many more states, individuals,
groups and entities.
Keywords: soviet, style, negotiations
Când pantoful ţine loc de argumente. . .
În timpul plenarei cu numărul 902 a Adunării Generale a Națiunilor Unite, ce a
avut loc în data de 12 octombrie 1960, la sediul din New York, s-a întamplat un fapt
în faţa caruia întreaga lume a ramas înmărmurită:
Nikita Hrușciov, liderul Uniunii Sovietice din acea vreme, furios, a lovit
cu pantoful în masă în semn de protest față de un discurs al delegatului filipinez
Lorenzo Sumulong, care acuzase Uniunea Sovietică de „înghițirea” Europei de Est
și de privarea populației din regiune de „liberul exercițiu al drepturilor lor politice
și cetățenești”.
Vorbim de un incident petrecut între diplomaţi, lideri politici, dar este
interesantă şi reacţia oamenilor obişnuiţi când au aflat de incident:
„Dumnezeule, omul acesta e barbar!”
„Bine, dar dacă se trezeşte într-o dimineaţă cu arsuri la stomac?”1
Alţii cu simţul umorului şi-au amintit un banc mai vechi:
1

Citat din Herb Cohen, Orice se poate negocia, Editura Colosseum, Bucureşti, 1995, p. 134
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Ştiţi unde poate dormi un urs de 600 de kilograme?2
Răspuns: Oriunde doreşte!!!
La vreo doi ani de la incident, în timpul crizei rachetelor din Cuba (se analiza,
bineînteles, tot ce avea lagărură cu URSS), un specialist al serviciilor secrete
americane a avut ideea de a mări fotografia liderului sovietic din timpul incidentului.
Spre mirarea sa, acolo, sub masa, erau doi pantofi, iar cel cu care lovise în masă era
al treilea pantof aflat asupra sa.

Foto: Hrușciov și cel de-al treilea pantof

Era clar că liderul sovietic s-a folosit de un act premeditat. Doresc sa evidenţiez
că vorbim despre liderul unei puteri nucleare, care a încercat şi a reuşit să provoace
o anumită reacţie. În general oamenii se simt stânjeniţi cand au de a face cu oamenii
iraţionali, dar puternici. Cei mai mulţi sunt înclinaţi să cedeze la ameninţări,
pentru a evita să aibă de suferit.
Negociere în stil sovietic - caracteristici
Analizând post factum perioada ţarilor în epoca imperială a Rusiei, perioada
sovietică, chiar şi în perioada post-sovietică a Rusiei, constatăm că ruşii au încercat
şi dezvoltat un stil propriu de negociere şi anume negociere în forţă numită de Herb
Cohen – negociere în stil sovietic3.
Termenul este adus în atenţia opinie publice pentru prima oară în legatură cu
liderii sovietici, dar este folosit astăzi de mult mai multe state, persoane, grupări şi
entităţi. În esenţă stilul sovietic de negociere se caracterizează prin :
- folosesc forţa pentru a câştiga teren - negociază apoi de poziţii de forţă;
- respectă forţa – nu intră în conflict cu adversari mai puternici sau dacă totuşi
o fac, se retrag;
- poziţii iniţiale extreme - încep întotdeuna cu preţenţii dure sau oferte
2
3

Greutatea maximă a ursului brun este de 600 kg
Herb Cohen, Orice se poate negocia, editura Colosseum, Bucureşti, 1995, p. 123
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ridicole;
- autoritate limitată – negociatorii înşişi nu au autoritate, negociază pe bază
de mandat, nu pot face nicio concesie;
- tactica emoţională – mimează deseori exasperarea, îngroziţi că se profită de
ei, ocazional parăsesc reuniunea într-un acces de furie;
- concesiile adversarilor sunt luate drept slabiciune – dacă partea adversă le
face o concesie este puţin probabil să raspundă la fel;
- zgârciţi în concesiile lor – dacă fac o concesie nu reflectă decât o schimbare
minoră în pozitia lor;
- ignoră termenele limită – se poartă de parcă timpul nu ar avea nicio valoare
pentru ei.
Dacă privim în istoria lor, chiar şi în perioada ţarilor, vom constata că ruşii au
respectat întotdeuna puterea, în timp ce faţă de străini au manifestat o neîncredere
vecină cu paranoia. Pentru ruşi, cea mai bună cale de a câştiga cooperarea altora
este aceea de a arăta că sunt pregătiţi întotdeuna să folosească forţa.
Pentru a evidenţia caracteristicile negocierii în stil sovietic vom încerca să
aducem în prim plan câteva conflicte şi să constatăm modul cum au soluţionat în trecut
Uniunea Sovietică și, respectiv, Rusia în epoca post-sovietică astfel de conflicte:
1) LA UN PAS DE CEL DE AL III LEA RĂZBOI MONDIAL
În anii ‘950, americanii deţineau proprietăţi în Cuba şi aveau în concesiune
elemente de infrastructură (căi ferate, telecomunicaţii). Economia cubaneză, orientată
exclusiv către vecinul din nord, era una de monocultură (zahăr, tutun, bumbac).
Problemele sociale erau severe, şomajul atingând 30%, în unele perioade ale
anului.
olarizarea societăţii, într-o pătură bogată şi marea majoritate a populaţiei
săracă, a favorizat dezvoltarea unui curent revoluţionar. Purtătorul de cuvânt
al mişcării a devenit Fidel Castro, membru al unei familii aristocratice, educat în
mediul iezuit.
Revoluţia cubaneză a reuşit în 1959, îndepărtând de la putere pe dictatorul
Fulgencio Batista. Fidel Castro, conducător al noii republici, s-a îndreptat către Statele
Unite, solicitând un plan Marshall în America Centrală pentru a reduce decalajul
faţă de ţările dezvoltate. Refuzul american a radicalizat poziţia lui Castro, care
a naţionalizat societăţile americane din insulă şi a solicitat sprijinul Uniunii
Sovietice pentru a scoate ţara din criză.
În acest context istoric tensionat, la 14 octombrie 1962, personalul tehnic
al spionajului american, analizând datele provenite de la avionului-spion U-2 (pe
vremea aceea nu existau sateliţi de spionaj), a descoperit că sovieticii construiau
baze de lansat rachete cu rază medie în Cuba. Având rază de acţiune medie (2000
km) erau capabile să lovească un număr mare de oraşe americane.
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Era o nouă manifestare în forţă4 a Uniunii Sovietice, condusă de Nikita
Hrușciov. Președintele Kennedy a convocat o întrunire de urgență cu consilierii săi
experimentați din domeniile militar, politic și diplomatic pentru a discuta situația
creată.
Nikita Hruşciov a jucat foarte riscant, pe muchie de cuţit, în această operaţiune,
deoarece URSS se afla într-un dezavantaj strategic enorm. În 1962, SUA dominau
net URSS la capitolul arme nucleare strategice.
După unii istorici, Hruşciov nu a dorit cu adevărat să amplaseze rachete în
Cuba, pentru el această operaţiunea a fost instrument de presiune pentru a obține
avantaje la schimb, în altă zonă a lumii. Nu a intenționat niciodată, cu adevărat, să
înceapă un război nuclear cum lăsa să se înţeleagă.
John Fitzgerald Kennedy - stăpânire de sine şi raţiune
Preşedintele Kennedy a ordonat o blocadă navală în jurul Cubei, astfel orice
navă sovietică care trecea linia impusă de marina americană ar fi fost distrusă.
Vasele sovietice ce erau deja pe ruta spre Cuba, capabile de a transporta încărcături
militare, au încetinit şi în final s-au întors de unde au venit, cu o singură excepţie a
unui petrolier numit „Bucureşti”. Marina SUA a încercat să intercepteze petrolierul
sovietic „Bucureşti”, pe când acesta din urmă trecea peste linia de blocadă. Nava
sovietică nu a cooperat, dar preşedintele Kennedy a ordonat marinei SUA să se abţină
să captureze nava cu forţa, considerând puţin probabil ca petrolierul să transporte
armament.
Sovieticii au doborât în Cuba un avion de spionaj U-2, iar pilotul ce-l conducea,
maiorul Rudolf Anderson, a fost ucis. Kennedy dat încă odată dovadă de stăpânire
de sine şi a considerat o pierdere mică în raport cu miza imensă. Acesta a interzis
efectuarea de represalii militare pentru militarul ucis.
Lumea întreagă asista neputincioasă la confruntarea greilor. Astfel, iniţiativa a
40 şefi de state care au cerut Secretarului General al ONU, U. Thant, să medieze
conflictul dintre cele două superputeri a fost binevenită.
La 26 octombrie, sovieticii au transmis o propunere de a încheia criza şi, în
consecinţă, de a demonta bazele de lansare, dar aveau 2 condiţii:
a. Retragerea rachetelor americane din Turcia
b. Promisiunea din partea SUA de a nu invada Cuba.
De fapt, se pare că așa-ceva și urmăreau prin manevrele riscante, pe muchie de
cuțit, pe care le inițiaseră în această perioadă.
Omenirea a fost atunci, în 1962, cu ocazia crizei rachetelor din Marea
Caraibilor, la un pas de declanșarea celui de al Treilea Război Mondial. Dar
pasul acela nu a fost făcut.
4

McCAULEY, Martin, „Rusia, America şi Războiul Rece 1949-1991”, Ed. Polirom, Iaşi, 1999, p. 62
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Concluzii
Privind retrospectiv, momentul victorios a aparţinut SUA. Cel puțin, așa pare.
Dar din acest jos strategic, a câștigat însă… echilibrul strategic, în sensul că SUA și
URSS, deși se aflau pe poziții total opuse, au înțeles că au niște responsabilități uriașe
pentru viața lumii și a planatei.
Este de remarcat faptul că americanii chiar s-au ținut de cuvânt. Și-au
retras rachetele din Turcia și toți președinții americani care au urmat au respectat
promisiunea lui John Fitzgerald Kennedy de a nu invada Cuba.
O consecinţă directă a acestui conflict a fost instalarea unei linii telefonice
directe între Kremlin și Casa Albă (așa numitul telefon roşu), astfel preşedinţii celor
două super puteri au avut contacte directe de care s-au folosit totdeauna, reușind
să prevină și să oprească la timp situațiile grave. De asemenea, președinții ce au
urmat lui Kennedy au acceptat ideea lui Henry Kissinger de a negocia cu Uniunea
Sovietică.
Henry Alfred Kissinger, Secretar de Stat al Administraţiei Americane în timpul
lui Richard Nixon şi al lui Gerald Ford, a jucat un rol cheie în diplomaţia mondială
între 1969 şi 1977. Astfel, în 1972, Kissinger propune şi promovează politica de
„destindere”5 cu Uniunea Sovietică negociind tratatele de limitare a înarmării
strategice SALT I6 şi cel al Rachetelor Anti – Balistice.
2) ACORDUL DE PACE DE LA FINALUL RĂZBOIULUI STATELE
UNITE - VIETNAM SAU IMPACTUL IGNORARII TERMENELOR LIMITĂ
Nu e un secret faptul că, în spatele efortului de război al Vietnamului de
Nord cu Statele Unite, a fost de fapt URSS. Surse care menţionează arhivele ruseşti
deschise după dezmembrarea Uniunii Sovietice, afirmă că 2.000 de tancuri, 7.000
de piese de artilerie, peste 5.000 de tunuri antiaeriene, 158 de lansatoare de rachete
au fost donate de URSS armatei Vietnamului. Din 1965 până în 1974, în lupta din
Vietnam au fost prezenți 6.500 de ofițeri și generali sovietici, numiţi oficial consilieri
militari, precum şi peste 4.500 de soldați. Ajutorul Uniunii Sovietice era de peste
2 milioane de dolari pe zi. Când Statele Unite au vrut să iasă din război datorită
presiunii opiniei publice interne, s-au lovit de refuzul nord-vietnamezilor de a veni
la masa tratativelor.
Câteva luni, americanii au folosit apeluri directe sau prin intermediari pentru a
începe negocierile de pace cu nord-vietnamezii, dar aceştia nici nu voiau să audă de
pace. Strategia lor era tragerea de timp, care să aibă un impact cât mai mare asupra
rezultatului final al negocierilor de pace.
După dispute nesfârșite cu privire la oraşul în care urma să se ţină negocierea,
KISSINGER, Henry, Diplomația, editura All, Bucureşti, 1999pg 57
Strategic Arms Limitation Treaty se referă la două runde de tratative asupra reducerii armamentelor strategice
bilaterale şi tratate internaţionale între Uniunea Sovietică şi Statele Unite
5
6
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au urmat alte dispute cu privire la forma mesei de negociere. La câteva luni de la
aceste apeluri, a fost ales Parisul ca oraş gazdă al negocierilor. În timp ce negociatorii
americani au închiriat săptămânal camere la hotelul Ritz, nord-vietnamezi au închiriat
o vilă lângă Paris pe 2 ani. În acest timp, considerând războiul terminat, militarii
americani nu mai luptau cu toată hotărârea, iar armata SUA avea pierderi mari pe
câmpul de luptă.
Concluzii asupra acestui paragraf
Privind retrospectiv înțelegem de ce acordul de pace nu a reuşit să încheie
războiul cu succes din perspectiva americană. În ciuda atitudinii lor aparente,
nord-vietnamezi aveau un termen-limită, dar se prefăceau că timpul nu contează
pentru ei, pentru a obţine cât mai multe concesii. De fapt în spatele strategiei de
negociere a nord-vietnamezilor erau consilieri sovietici7, iar nord-vietnamezi
aplicau strategia lor de negociere.
3) RĂZBOIUL RUSO – GEORGIAN DIN ANUL 2008
Multiplicarea provocărilor, incidentelor, acuzaţiilor și ciocnirilor armate atât la
granița ruso-georgiană cât şi în interiorul celor două regiuni separatiste, Osetia de
Sud şi Abhazia, în primăvara anului 2008 au fost de natură să irite conducerea
statului georgian. Decizia preşedintelui Mihail Şaakaşvili de recâștiga controlul
asupra regiunilor separatiste a fost pe cât de legitimă pe atât de neașteptată şi de
naivă. Naivă pentru că și-a imaginat că Rusia nu va reacţiona militar sau poate că ar
face faţă capacităţii imense de război a Rusiei.
Deşi, în conformitate cu dreptul internaţional, Georgia, fiind stat suveran,
membru ONU, era îndreptăţită să-și rezolve, cu mijloace proprii, o problemă apărută
pe teritoriul său, situaţia concretă în care se afla, având două regiuni cu etnici ruşi
(Osetia de Sud şi Abhazia) şi faptul că Vladimir Putin dorea ca Rusia să urce din
nou la statul de superputere, trebuiau să-l îndemne pe Mihail Şaakaşvili la mai multă
prudenţă. Dar, în fine, prudența liderilor din în zona țărilor caucazieene nu este deloc
punctullor forte…
Fără voința și calitățile de mediator ale preşedintelui francez Nicolas Sarkozy,
această încercare a preşedintelui Georgiei, Mihail Şaakaşvili, s-ar fi putut încheia cu
consecințe devastatoare nu doar pentru el ca persoană, ci, și pentru poporul georgian.
Poate nu e lipsit de interes să amintim faptul că, la nivel simbolic, războiul
înceta pe perioada Jocurilor Olimpice în Grecia antică. Iată că pe tipul cât au avut loc
Jocurile Olimpice ce s-au desfășurat la Beijing, în China, în perioada 8 august - 24
august 2008, războiul ruso – georgian nu s-a oprit.
7

Desigur, nu consilierii sovietici atacaseră Vietnamul… (NR)
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Concluzii asupra acestui paragraf
Câteva consecinţe ale conflictului ruso-georgian:
- a dus la îngheţarea relaţiilor NATO – Rusia pentru o scurtă perioadă de timp;
- a sporit preocuparea şi îngrijorarea din partea statelor din Europa de Est și
din CSI;
- a generat ameninţări, pe diferite canele, prin purtători de cuvânt de rang
inferior, asupra furnizorilor de arme pentru Georgia;
- existența unor blocaje de natură instituţională în cadrul Uniunii Europene a
evidențiat mecanismul greoi de luare a deciziilor în cadrul Uniunii.
Chiar dacă Rusia nu a reușit eliminarea fizică a lui Mihail Saakaşvili (sau nu
și-a propus un asemenea obiectiv), acţiunea militară rusă este considerată de mulți
analiști geopolitici un mesaj al Moscovei la adresa SUA privind capacitatea Rusiei
de a controla spațiul din imediata vecinătate fără ca Washington-ul să se poată opune.
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REACTIVAREA FALIEI STRATEGICE
MAREA NEAGRĂ – MAREA BALTICĂ
ȘI EFECTELE EI GEOPOLITICE
ȘI GEOSTRATEGICE
REACTIVATION
DE LA FAILLE STRATEGIQUE MER
NOIR – MER BALTIQUE
ET SES EFFETS GEOPOLITIQUES
ET GEOSTRATEGIQUES
(Acest studiu a fost prezentat la Școala internațională de vară „GEOPOLITICA”, Ediția a XI-a, 2016)

Agata Mihaela POPESCU1
Gheorghe VĂDUVA2
Résumé
La faille stratégique Mer Noir – Mer Baltique s’est réactivée. Les
dispositifs de l’OTAN et de la Russie sont, de nouveau, face-to-face, en se
regardant avec soucie et peut-être avec hostilité. Ce n’est pas trop difficile
à comprendre pourquoi. C’est difficile à comprendre pour qui. Pour la
Russie ? Pour quelle raison ? Pour l’UE ? De quoi ? Pour l’OTAN ? Pour
les américaines ? Pour l’Ukraine ? Pour la Turquie ? Pour la Roumanie ?
Pour la Mer Noir ? Pour la Mer Balte ? Ces sont des questions très graves
qui amènent de nouveau, sur la corde raide, une sorte des politiques et de
stratégies de qui contre qui, dans un environnement internationaux instable et
très détérioré. Mais pour laquelle raison ?
Mots-clefs: faille stratégique, Mer Noir, Mer Baltique, dispositifs, ressources.
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Introducere

N

eîndoielnic, ne îndreptăm cu pași foarte, foarte repezi, spre o civilizație a
cunoașterii. Ne spunem din ce în ce mai des și din ce în ce cu mai multă
convingere că omul este o ființă cognitivă, că omul este, de fapt, cunoaștere. O astfel
de afirmație – care poate fi luată și ca o simplă sau complicată constatare – poate
întoarce oceanele pe dos sau poate să nu însemne nimic. Ei, și? Ce dacă omul este
cogniție, cunoaştere, procesualitate cognitivă etc. etc.? El poate fi toate acestea la un
loc, sau fiecare în parte, pentru că omul poate fi orice. Noi, oamenii, ne punem și ne
tot punem o mulțime de întrebări la care găsim (sau nu) răspunsuri. Nu știm dacă,
mâine sau poimâine, între a ști și a găsi surse de hrană, de respirație și de adăpost, va
fi o consonanță sau o conexiune sinergică, o construcție perfectă, indestructibilă, sau,
ca și acum, o relație cu geometrie complicată, în sensul că, deși una-i una și alta-i
alta, ele se pot combina oricum dorim noi. Cogniția de azi este mai abstractă și, în
același timp, mai pragmatică decât cea de ieri, iar cea de mâine probabil că va fi tot
cam așa. Omul va mânca tot carne, pește, fructe și cereale și nu noțiuni, concepte,
teorii sau radiații solare și cosmice nocive din centurile Van Allen. De aceea, între
infinitatea spațiului necunoscut și imensitatea cognospațiului, nu prea ai ce alege,
întrucât nu-i nimic de ales. Cunoașterea îl ajută pe om să caute acele resurse primare,
secundare, terțiare sau n-are necesare vieții omenești, iar acest lucru înseamnă foarte
mult. Este un truism. Cunoștințele nu sunt numai noțiuni, raționamente, concepte,
teorii, biblioteci uriașe de date, ci, chiar dacă sunt toate acestea la un loc și chiar
ceva mai mult decât ele (pentru că, într-un astfel de proces, și ele devin), au finalități
foarte precise în viața oamenilor și a societății lor.
Competiția dintre oameni este – și va rămâne, probabil, totdeauna așa – o
competiție pentru resurse. Omul nu știe că resursele Universului sunt inepuizabile
– pentru că nu înțelege inepuizabilitatea, nici infinitul –, ci doar că va trebui tot
timpul să se bată, în arme, în șpăngi de tot felul și în cuvinte, cu alt om pentru aceste
resurse. Pentru petrol, pentru pământ, pentru apă, pentru rutele de acces, pentru
planete, pentru asteroizii care conțin metale pure și chiar pentru cuvinte. Mai ales
pentru cuvinte. Fiecare om știe și simte, pe pielea lui fizică, psihică și cognitivă, că
asta-i legea Terrei și, poate, chiar a Universului: lupta cu celălalt. Restul sunt cuvinte
și poeme.
Dar omul acesta, care s-a născut probabil chiar din Terra sau care o fi invadat
Terra, venind Dumnezeu știe de unde, poate de pe Marte sau de pe Venus, potrivit
capriciilor Soarelui – steaua noastră care ne dă viață și, când vrea ea, ne mai și ucide
– nu face aproape nimic pentru a proteja planeta pe care trăiește și resursele acesteia.
El se comportă față de această planetă de parcă n-ar fi de aici, de parcă nu aceasta ar fi
casa lui cea veșnică, ci doar un hotel cosmic, în care stai câteva milioane sau miliarde
de ani și apoi pleci, fie de unde ai venit (pentru că legea întoarcerii la izvoare este
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probabil valabilă și în Cosmos), fie în altă parte, pe unde te-or duce soarta și stăpânii
tăi din Infinit. Tot, dar absolut tot ce face omul este împotriva naturii, iar încercările
din ultimul timp ale ecologiștilor și ale unor organizații care cred că vor și chiar pot
să ajute Terra să supraviețuiască, sunt contra firii omului, sunt contra naturii omului
(în măsura în care putem vorbi de o natură umană). Omul nu pare a fi pământean,
ci contra-pământean, indiferent cât de tare, de frumos și de convingător vorbește el
despre Terra noastră, a oamenilor.
Conflictualitatea dintre Om și Planetă este totuși destul de complicată. Ea are
cel puțin trei formule foarte simple și în același timp, extrem de sofisticate:
a) Omul exploatează planeta, o secătuiește de resurse;
b) Omul își construiește o natură fizică proprie (concretizată mai ales
în infrastructuri), care este incompatibilă cu natura geofizică a Terrei, pe care
Terra o respinge și, dacă omul n-o întreține și n-o apără continuu, o distruge (din
infrastructurile realizate, probabil, de civilizațiile anterioare au rămas foarte puține
mărturii și chiar foarte puține ruine);
c) Omul să războiește cu alt om pentru supremația absolută sau, măcar,
relativă asupra celuilalt om și, evident, asupra resurselor planetei, prin politici,
strategii, războaie, stratageme, folosind pentru aceasta absolut toate mijloacele de
care dispune.
Planeta Pământ își are și ea viața ei cosmică și interioară, legată strâns de viața
și activitatea Soarelui și de cea a Universului. În Figura nr. 1, prezentăm structura
interioară a planatei noastre, cu marile ei provocări din adâncurile neumblate încă
de om.

Figura nr. 1 Structura internă a planetei Pământ
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Desigur, nimeni n-a fost până acum acolo, spre centrul Pământului ca să vadă
cu ochii lui ce se întâmplă de-a adâncul celor 6371 de kilometri cât este raza planetei
și nici vreo sondă n-a ajuns până acolo, dar, specialiștii, analizând informațiile care
vin de acolo, din adânc, atât prin intermediul monitorizării activității seismice a
planetei, erupțiilor vulcanilor și altor evenimente, ca să le spunem așa, cât și prin
alte mijloace – analiza magnetosferei, a comportamentului și efectelor ei în relația
cu radiația solară și cu cea cosmică, cu meteoriții și cu alte corpuri cerești etc. – au
ajuns la niște concluzii, care se deschid, într-un fel, noi orizonturi de cercetare și
de cunoaștere. Pământul nu este Soare, nici măcar un soare mai mic, dar nici vreun
bolovan cosmic, ci poate o steluță în curs de a se răci sau doar un meteor ceva mai
mare…
Planeta Pământ este, totuși, o planetă încă vie, cu activitate geofizică destul
de intensă – desigur, în descreștere, ca și cea a Soarelui, dar permisibilă și favorabilă
pentru viață probabil încă vreo câteva miliarde bune de ani, până când Soarele
se va răci –, de unde rezultă că un astfel de comportament geofizic al planetei nu
depinde decât în foarte mică măsură de noi, ci, în cea mai mare parte, de legile
după care funcționează Universul. Transformările din profunzimile Pământului sunt
foarte importante, atât pentru viața planetei, cât și pentru resursele de care au nevoie
oamenii pentru a viețui și supraviețui. Este clar că Terra, ca și steaua ei – Soarele –,
se află într-un proces de răcire. Dacă, în nucleul intern dur al planetei, temperatura
este de 4000 de grade Celsius (cea de la suprafața Soarelui este de 6000 de grade),
pe măsură ce ne apropiem de suprafață, această temperatură, ca și densitatea materiei
solide sau lichide din care este formată planeta (aceeași materie care se află în tot
Cosmosul), scade. În Figura nr.2, prezentăm o secțiune prin Terra.

Figura nr. 2 Spre centrul Pământului
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Mantaua inferioară, cea care urmează nucleului exterior lichid este, la rândul
ei, și ea tot lichidă, mantaua superioară este plastică, iar în zona sa exterioară, chiar
solidă. Și tot solidă este și scoarța terestră, atât în zona continentală (30-60 km), cât
și în cea oceanică (5-15 km), scoarță fragmentată în mari platforme geofizice care
interacționează în zonele lor de contact (de falii).
În interacțiunile dintre straturile care compun planeta și, în general, în
activitatea geofizică și cosmică a Terrei se află cauzele generării resurselor planetare
de care omul are nevoie pentru a supraviețui: metale, hidrocarburi, sol fertil, resurse
energetice (petrol și gaze), apă, aer. Planeta este cea care produce aceste resurse pe
care omul le consumă, fără să pună nimic în loc, chiar dacă ele, în mare parte, se
recuperează.
De exemplu, prin anii ‘960, s-a dovedit că petrolul nu este o consecință a
degradării masei fosile, a biomasei, ci un efect al activității din profunzimile Terrei.
Altfel spus, petrolul se formează acolo, în adânc, din elemente care există în Univers
– îndeosebi metan, carbon, azot etc. –, la temperaturi foarte ridicate (temperatura
nucleului dur este de 4000 de grade) și la presiuni foarte mari, și iese la suprafața
pământului sub forma unor erupții reci. Acest petrol se sedimentează undeva în
partea inferioară a scoarței oceanice (care are o grosime între 5 și 15 km, a celei
continentale, care are o grosime variabilă, între 30 și 60 km). O parte din aceste
resurse energetice, sub presiunea scoarței terestre și a celorlalte straturi care se tot
comprimă, iese chiar la suprafața Terrei și poate fi exploatată cu ușurință. Cu alte
cuvinte, atâta vreme cât Terra va avea activitate geofizică, va produce și petrol.
Important este ca omul să dispună de mijloacele necesare pentru a-l extrage și
de acolo, din adânc, adică de la 15-20 km și chiar mai mult. Există, însă, și alte surse
de energie în afară de petrol și gaze naturale, dar, deocamdată, civilizația în care
trăim noi este una a petrolului și este greu de presupus că marile corporații de petrol
și medicamente vor accepta cu ușurință schimbarea paradigmei energetice.
Energia solară, energia cosmică, energia produsă de lupta care se duce în
ionosferă împotriva radiației solare și cosmice, lupta magnetosferei pentru a respinge
și devia radiația solară și cosmică nocivă în cele două centuri Van Allen, care se
formează între cei doi poli magnetici ai Terrei (Figura nr. 3), între 1000 și 61.000
de kilometri (între timp, NASA a descoperit că, în anumite condiții, între cele două
centuri, apare și o a treia, cauzată de puternicele explozii solare care distrug temporar
centura exterioară) etc. Nici omul și nici mijloacele pe care le folosește el pentru a
ajunge în Cosmos nu pot trece cu ușurință de centurile de radiații Val Allen. De aceea,
în momentul de față, ele sunt monitorizate de două sonde spațiale Val Allen, astfel
încât să fie foarte bine cunoscute și să se găsească mijloacele corespunzătoare pentru
ca omul-cosmonaut și mijloacele sale tehnice și cele care folosesc energia solară să
poată trece, în siguranță, dincolo de ele, iar sateliții să nu mai fie în primejdie atunci
când trec prin aceste centuri.
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Radiația solară și cosmică respinsă de magnetosferă în centurile de radiații
deteriorează scuturile rachetelor, afectează sateliții artificiali, panourile solare și
pune în primejdie viața cosmonauților. De aceea, majoritatea zborurilor cosmice cu
oameni la bord nu trec de aceste centuri.
Radiația solară apare atunci când la suprafața Soarelui au loc puternice explozii
(explozii nucleare prin fuziune) care expulzează jeturi de particule incandescente cu
viteze de peste 1000 km/sec. și cu o masă care, însumată, poate fi mare de o sută de
miliarde de kilograme. Dacă ar pătrunde în biosferă și în litosferă, este foarte clar că
aceste uriașe fluxuri de radiații extrem de penetrante ar distruge tot. Este ca și cum
ar exploda, deasupra Terrei, sute și mii de bombe nucleare de calibru mare și foarte
mare. Așa cum bine se știe, unul dintre cele mei teribile efecte ale unei explozii
nucleare îl reprezintă radiația penetrantă. De altfel, 99 la sută dintre efectele unei
explozii nucleare se produc în prima milionime de secundă.
La aceste bombardamente se adaugă și radiația cosmică nocivă care vine din
afara sistemului solar. Efectele acestor radiații ar fi catastrofale pentru planeta Pământ:
distrugerea celulei, a vieții și evaporarea oceanelor. Din fericire, magnetosfera (scutul
magnetic al planetei, adică acel câmp magnetic foarte puternic ce se formează de o
parte și de alta a axei magnetice a Terrei) nu permite acest lucru.

Figura nr. 3 Centurile de radiații Van Allen
În geopolitica veche, tradițională, aceste aspecte care țin de activitatea geofizică
a Pământului, de interacțiunile planetei cu Soarele, cu planetele din sistemul solar
și cu alte corpuri cerești, nu au contat prea mult. Astăzi, însă, cunoașterea tuturor
provocărilor, pericolelor și amenințărilor, sau măcar a celor mai importante dintre ele,
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este nu numai necesară, ci și vitală pentru continuarea vieții în siguranță pe această
planetă și întreprinderea unor noi măsuri de cunoaștere a planetelor îndepărtate, din
sistemul solar și din alte galaxii, îndeosebi a exoplanetelor, pentru a se ști din timp ce
ne rezervă ziua de mâine. Și chiar pentru cunoașterea spațiului dintre planeta noastră
și acel cerc imediat superior care ar putea constitui o bază de plecare spre alte lumi.
Este vorba de acele locuri în care sunt sau pot fi amplasate stațiile orbitale, dar și
de studierea cât se poate de amănunțită a comportamentului straturilor superioare
ale atmosferei și zonelor în care sunt amplasate aceste stații orbitale. Una dintre
cele mai importante categorii de proiecte elaborate și puse în operă în acest sens
de mai multe țări de pe planetă (SUA, Rusia, China, Uniunea Europeană), este cea
referitoare la studierea și chiar influențarea comportamentului ionosferei.
Programul HAARP3 este unul dintre acestea. Acest program, finanțat inițial
cu 31 de milioane de dolari de către Forțele Navale și Forțele Aeriene ale SUA,
este, în principiu, un program de cercetare a comportamentului ionosferei în situații
asemănătoare cu cele generate de puternicele explozii solare și atunci când radiația
cosmică se întețește. Numai că, prin acest program, evenimentele de acest tip se
produc experimental pe pământ, iar fluxurile respective de radiații sunt emise chiar de
pe pământ spre straturile superioare ale atmosferei, în așa-numita ionosferă4, pentru
a-i studia comportamentul. În speță, este vorba de comportamentul elementelor
din această parte superioară a atmosferei terestre, respectiv, al atomilor diferitelor
elemente care se găsesc la această altitudine (heliu, ozon, azot etc.), la bombardarea
dinspre pământ cu fluxuri de radiații de frecvențe înalte, asemănătoare cu cele
generate de exploziile solare și de spațiul cosmic, și chiar cu radiații de frecvențe
joase.
Locația acestui program este undeva în Alaska, lână Gakona, unde condițiile
sunt prielnice pentru așa ceva. Acest program (HAARP) a început în 1993. El constă
în generarea, cu ajutorul a 180 de antene (inițial au fost 48, dar numărul acestora
trebuia să ajungă, în final, la 360), a unui val compact de radiații cu frecvențe de
3-5 MH care ajung la mari altitudini, cu viteze și intensități asemănătoare fluxurilor
generate de exploziile solare. Datorită vitezei foarte mari a acestor fluxuri de radiații
și rezistenței straturilor superioare ale atmosferei, ionosfera, în zona de contact cu
acestea, ajunge la o temperatură uriașă de până la 4000 de grade Celsius. Această
temperatură este echivalentă cu cea din nucleul aflat în centrul Pământului, iar fluxul
de radiații are o uriașă masă și generează o foarte mare cantitate de energie. Acolo
sus, în staturile superioare ale atmosferei se produce (datorită supraîncălzirii) o
High Frequency Active Auroral Research Program (Program activ de cercetare aurorală cu ajutorul unor frecvențe înalte)
4
Ionosfera începe de la o altitudine de 48-50 de kilometri și ajunge până la 600-1500 km și mai mult și se caracterizează printr-o activitate foarte intensă de oprire a radiației solare și cosmice nocive. Cu alte cuvinte, radiațiile care
nu sunt deviate de magnetosferă în centurile Van Allen, sunt oprite de către ionosferă. Aceste radiații izbesc nucleele
elementelor care se află în ionosferă (heliu, ozon, azot), smulg un electron de pe orbita superioară a acestor atomi și
astfel ei se încarcă pozitiv, degajând energie. Pe timpul intensificării radiației solare și cosmice, apare, în nord, aurora
boreală. Această auroră apare și atunci când funcționează HAARP.
3

140

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(26)/2016

GEOPOLITICA MĂRII NEGRE
formă elipsoidală de foc, adică o puternică „lentilă” care reflectă acest fascicul sub
forma unui val de unde de joasă frecvență (în jur de 80 Hz). Aceste radiații de joasă
frecvență au proprietatea de a scana uscatul și oceanele pe o adâncime de câțiva
kilometri. Interesant este că această frecvență joasă poate fi reglată, în funcție de
scopurile fixate (îmbunătățirea comunicațiilor, descoperirea diferitelor zăcăminte,
descoperirea și chiar identificarea rachetelor din silozuri, a submarinelor aflate în
imersiune etc.).
Foarte mulți cercetători consideră că HAARP, dincolo de utilitățile lui
științifice cu totul speciale, este și o teribilă armă, atât prin procesul de amplificare a
undelor, cât și prin faptul că poate genera efecte geofizice și geoclimatice, datorită,
în primul rând, capabilității de a crea diferențe de presiune într-un punct oarecare
sau în unul dinainte stabilit. O armă complicată, cu efecte dintre cele mai variabile,
desigur, totdeauna în folosul cui o are. Efectele acestea ciudate și, în general,
foarte greu de prevăzut, de cuantificat și de contracarat, împreună cu unele efecte
ale armelor hipersonice din generațiile a cincea și a șasea, (arme, în cea mai mare
parte, robotizate) generează, la rândul lor, un nou tip de război, războiul geofizic
și geospațial, războiul științei și al cogniției, specific nu doar spațiului fizic, ci și
ciberspațiului și, mai ales, cognospațiului.
Toate marile puteri ale lumii se înarmează. Cercetarea științifică din domeniul
armelor, politicilor, strategiilor, artei operative și tacticii și rezultatele ei aplicate și
aplicabile au atins performanțe care fac aproape inutile orice măsuri de securitate. O
mulțime de rachete balistice intercontinentale, care poartă în jur de douăsprezece mii
de ogive nucleare active, pot fi lansate în orice moment asupra unor ținte introduse
deja în memoria rachetelor purtătoare și chiar a ogivelor respective, iar cognospațiul,
spațiul cibernetic și sistemele care folosesc arma laserilor, a efectelor psihotronice și
mediatice, arma cogniției și pe cea a undelor, precum HAARP, sistemul rusesc Șura,
cel european, dar și altele (pentru că multe state sunt arondate la asemenea proiecte)
și, mai nou, arma geofizică, ating deja niveluri de performanță care depășesc orice
imaginație. Este posibil ca efectele noilor sisteme să le depășească chiar pe cele ale
armei nucleare, întrucât folosesc însăși energia Terrei și pe cea a Universului.
Din păcate, deși știința a progresat imens și omul știe deja foarte multe lucruri
(dar nu totul) despre condiția sa pe Terra și în Univers, conflictualitatea lumii nu s-a
diminuat câtuși de puțin. Nu s-a diminuat mai deloc, ci, dimpotrivă, acumulările
imense de arme, bătălia pentru resurse, piețe, influență și putere au făcut ca nivelul
de risc să crească foarte mult, iar stăpânirea furiei, a voinței și dorinței de a-l distruge
sau de a-l supune necondiționat pe celălalt să devină din ce în ce mai dificilă.
Constatăm, din nou, în ultimii ani, că Vestul nu și-a dat mâna cu Estul nici Estul
cu Vestul, nici Nordul cu Sudul și nici Sudul cu Nordul. Nu se caută nici vinovați,
nu se caută nici soluții viabile pentru a diminua această conflictualitate endogenă,
ci doar modalități de control al spațiului, ciberspațiului și cognospațiului, al țărilor,
oamenilor și resurselor, de înrobire a celor foarte mulți de către cei foarte, foarte
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puțini, de păstrare și chiar de accentuare a discrepanțelor, diferențelor și accesului la
resurse, la bunăstare, la bogăție și la securitate.
Cele două Războaie Mondiale n-au adus o pace veșnică pe planeta Pământ,
ci doar au reinstalat, în posturile-cheie ale planetei, noii senzori și noii decidenți,
adică noii poli de putere. De fapt, au fost instalați tot ei, tot cei vechi, pentru că, de-a
lungul celor câteva milenii de când lumea a devenit conștientă de sine, ștafeta polilor
de putere n-a fost scăpată niciodată din mâinile marilor puteri. Germania, Japonia,
Rusia, China, Statele Unite și Uniunea Europeană (care mimează unitatea dar care,
în esență, neavând nici un ideal comun, nu are nici un orizont comun, altul decât cel
german) sunt și azi la butoane. Ce puțin la butoanele care se văd.
De fiecare dată, după cele două mari conflagrații mondiale, Germania a fost
detronată dramatic din vremelnicul ei acces la puterea planetară (în viziunea celor
care și-au asumat și își asumă și azi stăpânirea lumii, Germania, ca și Rusia, trebuia
îngrădită în spațiul continental), dar, de fiecare dată, Germania a renăscut, mai
puternică și mai bine consolidată în jurul structurii ei de rezistență și a valorilor
ei hegemonice. Și chiar dacă această țară nu se află nici azi, după reunificarea ei,
în topul marilor puteri războinice de pe planetă, puterea ei colosală crește și tot
crește. Interesant este că Germania nu se hazardează în scenarii de distrugere sau
de îngrădire a altor mari puteri, așa cum o fac, spre exemplu Statele Unite și aliații
lor puternici, ci doar își consolidează, zi de zi, suporturile ei de putere, dar nu
izolat, ci într-un context european pe care-l domină din punct de vedere economic
și ideologic. Riguroși și foarte exacți, cu principii neschimbate de sute de ani, cu un
respect ancestral față de muncă și de comunitate, nemții reușesc, cel puțin până la
viitoarea lor posibilă copleșire de către migrația musulmană (dacă va avea lor o astfel
de copleșire și nu o asimilare a invadatorilor), să dureze și să păstreze o civilizație
specifică, din ce în ce mai puternică și foarte solidă, civilizația lor, civilizație care, din
această perspectivă a respectului endogen față de muncă, seamănă foarte mult cu cea
a nord-americanilor. Elita germană impune efectiv restului Europei un mod de viață
cvasigerman, bazat pe austeritate, ceea ce n-a reușit nimeni până acum, și care are un
efect distrugător asupra valorilor tradiționale din unele state ale Uniunii Europene.
Rigoarea excesivă, regimul de austeritate, centrarea pe regiuni etc. nu sunt specifice
continentului european, în care bătălia pentru statalitate, etnicitate, suveranitate,
autonomie și independență n-a încetat și, probabil, nu va înceta niciodată, nici chiar
atunci când statele vor ajunge la acel nivel de incompetență care le va scoate din
viitor, dar nu și din istorie.
Tocmai când NATO și Uniunea Europeană s-au gândit că ar fi bine să continue
extinderea spre Est, pe seama spațiului de siguranță strategică al Rusiei (așa cum îl
percepe și cum îl consideră Rusia), adică a celor șase țări foste sovietice (Armenia,
Azerbaidjan, Georgia, Ucraina, Republica Moldova și Belarus), prin generarea
Parteneriatului Estic. Pentru punerea în operă a acestei strategii extensive sau de
includere, în marea piață a UE, și pe cei șase noi parteneri, a avut loc summit-ul de
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la Vilnius din toamna anului 2013. Moldova și Georgia au spus Yes acordului cu
UE, conducerea pro-rusă de la Kiev spus deocamdată Să mai așteptăm care, de fapt,
înseamnă Net, iar celelalte n-au spus mai nimic. Imediat pro-occidentalii din Ucraina
au declanșat fenomenul Maidan, încurajat de Occident, și au dat jos conducerea prorusă de la Kiev. De fapt, summit-ul de la Vilnius a constituit momentul adevărului.
S-a dovedit că Occidentul și Rusia nu au încheiat ostilitățile odată cu încheierea
Războiului Rece și că bătălia pentru Eurasia, înțeleasă foarte diferit de protagoniștii
principali (Rusia și SUA) va continua. Rusia a trecut în stare de alarmă avansată,
conducerea pro-rusă de la Kiev a fost alungată, iar țara intrată într-o stare de tensiune
fără precedent, estul Ucrainei fiind rus, rusofon sau pro-rus, vestul fiind pro-european,
pro-american și antirus. Ucraina s-a trezit dintr-odată la realitate, cu o frontieră trasă
chiar prin inima ei, ca un fel de pumnal, care o izola tocmai de zona cu resurse, Rusia
s-a alarmat și mai tare (de la Kiev la Moscova sunt doar 700 km) și a trecut, probabil,
la punerea în operă a unui plan de distrugere sau de recuperare (măcar în parte) a
zonei sale proxime de siguranță strategică vitală5. Europa – înțeleasă aici ca UE – a
fost iarăși depășită de situație, întrucât politica sa de vecinătate liniștită, adică de
vecinătate care să nu-i pună probleme și, pe cât posibil, să-i urmeze modelul nu este
nici pe departe convenabilă pentru Rusia. De fapt, Europa (înțeleasă aici ca Europa
Occidentală, la care s-a atașat și o parte din Europa de Est, îndeosebi, Polonia, Cehia,
Ungaria, Bulgaria, România și Țările Baltice) s-a aflat din nou la mijloc, între Rusia
și Statele Unite ale Americii și s-a făcut că nu înțelege reacția Rusiei (ce treabă
are Rusia cu Ucraina și celelalte cinci țări din Parteneriatul Estic, când, democratic
vorbind, fiecare țară este liberă să-și aleagă singură drumul?! Unde se trezește ea?!
Cum de-și permite așa-ceva?! etc. etc.). Dar, exact în aceiași termeni a gândit și
Rusia. Ce caută UE și America dincolo de „linia roșie”, în Ucraina?! Liderul de la
Moscova a spus tranșant că, pentru el, e clar că Occidentul, sub conducerea SUA,
încearcă să supună Rusia, să-i folosească resursele, s-o îndiguiască din nou și s-o
facă să zică așa cu vrea el, Occidentul, așa cum au făcut-o și cu țările din Primăvara
Arabă… Dar, a spus liderul de la Moscova, cu Rusia nu le merge… Un adevăr și,
deopotrivă, un pretext pentru a continua procesul de înarmare și a trece le punerea
în operă a unor măsuri active-ofensive, cu consecințe greu de prevăzut atât pentru
proximitatea strategică a Rusiei, cât și pentru relația Est-Vest.
Joc extrem de periculos! Aceasta înseamnă înarmare, ostilitate, care pe care
și un foarte grav pericol de război între marile puteri ale planetei, în care, nolens,
volens, va fi angajată toată lumea! Polonia și Țările Baltice au adoptat imediat poziții
foarte dure, chiar extreme, discursurile marilor cancelarii au devenit amenințătoare,
iar Rusia a acționat foarte rapid, readucând Crimeea acasă (cum spun ei și cum au
spus-o și locuitorii Crimeii printr-un referendum), chiar dacă toată lumea anti-rusă
și pro-ucraineană a țipat în cor: Așa ceva nu se poate! Rusia încalcă toate tratatele
În toate strategiile sale de securitate din ultimul timp, Rusia consideră extinderea spre Est a NATO și UE ca pe o
amenințare foarte gravă, fapt pentru care a și trecut la punerea în operă a unui concept de înarmare fără precedent.
5
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și toate legile internaționale. Ba da! a dat de înțeles Moscova. Se poate! Nu noi am
adus Crimeea acasă, ci ea a venit singură, prin voința populației din peninsulă…
Vox populi, vox Dei! Precedentul se crease însă cu mai mulți ani înainte, încă din
2008, odată cu Declarația de Independență a Republicii Kosovo față de Serbia din
17 februarie 2008.
1. Reactivarea unei străvechi falii
Estul și Vestul s-au aflat totdeauna într-o stare de conflict. De atâtea și atâtea
ori, din antichitatea timpurile și până în zilele noastre, conflictul acesta Est-Vest a
făcut mari ravagii. Năvălirile populațiilor migratoare războinice, culminând cu marea
invazie mongolă, dar și invers – expedițiile orientale ale lui Alexandru Macedon,
ofensiva spre Est a Imperiului Roman, Cruciadele –, apoi, în epoca modernă și
contemporană, cele două conflagrații mondiale și Războiul Rece –, la care se adaugă
mișcarea eternă spre Vest, spre peninsula europeană, a populațiilor marelui continent
asiatic sunt doar câteva exemple din clocotul acestui uriaș cazan al marii platforme
geofizice și geopolitice euro-asiatice. Gérard Chaliand scria, în studiul introductiv al
lucrării Anthologie mondiale de la stratégie…, că principala confruntare geopolitică
nu s-a desfășurat între populațiile continentele și cele maritime, ci între populațiile
migratoare și cele sedentare. Deci, „antagonismul fundamental al secolului al IV-lea
î.e.n. până în secolul al XIV-lea e.n., la scara continentului eurasiatic, este cel între
nomazi şi sedentari.“6
Iar aceste bătălii s-au derulat, în principal, pe marea platformă eurasiatică.
Această realitate l-a determinat, spre exemplu, pe geopoliticianul britanic Halford J.
Mackinder7 să analizeze mai în detaliu configurația acestui uriaș areal euro-asiatic și
să identifice o zonă foarte importantă a acestuia, un fel de pivot geografic pe care l-a
denumit heartland. El atrăgea atenția că aici se află principalele resurse și populații
numeroase. Acestea pot folosi aceste resurse pentru a construi infrastructuri și o
putere militară uriașă care să iasă la oceanul cald și să câștige bătălia cu puterile off
shore pentru dominarea lumii. El a spus și cam ce ar trebui să facă țările maritime
pentru a îndigui o astfel de putere continentală, idee pe care o dezvoltă și americanul
Nicolas Spykman și pe care a aplicat-o Washingtonul în relația cu Rusia și cu țările
socialiste din arealul geopolitic comunist în tot timpul Războiului Rece.
Fără a intra în detalii, trebuie să subliniem că bătălia pentru Eurasia a fost
tot timpul una vitală pentru toate marile puteri ale lumii, inclusiv pentru cele din
interiorul acestui areal. Toți marii conducători ai marilor puteri situate pe platforma
euro-asiatică au înțeles că este absolut necesară unitatea euro-asiatică, adică pentru
Eurasia de la Oceanul Atlantic la cel Pacific, de la Dublin la Vladivostok, dar fiecare
Gérard Chaliand, Anthologie mondiale de la stratégie, Robert Laffont, Paris, 1990, p. XIX.
Halford F. Mackinder, Le pivot géostratégique de l’histoire, publie par l’Institute de Stratégie Comparée dans la
revue Stratégique, http://egea.over-blog.com/pages/Mackinder_le_pivot_geographique_de_lhistoire_1904-481863.
html.
6
7
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dintre ei a dorit să realizeze această unitate nu prin unirea cu ceilalți, ci prin învingerea
celorlalți, inclusiv prin război.
Analizând politicile, strategiile și acțiunile desfășurate de-a lungul veacurilor
în interiorul și exteriorul acestui pivot geografic, am ajuns de mulți ani la concluzia
că aproape toate confruntările Est-Vest, pe toate planurile, inclusiv prin mijloace
militare, s-au pe niște linii strategice sau coridoare (culoare) strategice forte
importante. Ieri, ca și azi, ele s-au reactualizat și se reactualizează mereu, chiar
dacă timpurile s-au schimbat, iar principala bătălie geopolitică și geostrategică se
derulează azi în spațiul aeroterestru și aeronaval și, mai ales, în cognospațiu.
Aceste culoare strategice se remarcă de-a lungul întregii istorii, dar cu
precădere, pentru noi, românii, în vremea imperiilor care ne-au înconjurat, ne-au
presat, ne-au vasalizat, ne-au jecmănit, ne-au umilit și au smuls cât au putut de mult
din pământul geto-dacilor. Ne referim la Imperiul Țarist, la Imperiul Habsburgic și
la Imperiul Otoman. Aceste coridoare de importanță politică, economică și, mai ales
strategică, au fost vitale pentru cele trei imperii, iar presiunile exercitate de aceste
mari imperii asupra spațiului românesc au fost dramatice. E drept, în ceea ce privește
spațiul românesc dintre ele, aceste mari imperii n-au reușit nici să și-l însușească în
totalitate, nici să-l distrugă în întregime, ci doar să-l folosească și să-l ciuntească, să-l
reducă la maximum posibil.
Am identificat și analizat, de mulți ani și în foarte multe lucrări, în acest spațiu
care începe de pe axul Marea Neagră – Marea Baltică și se prelungește de-a lungul
întregului continent, patru mari coridoare (culoare) strategice (Figura nr. 4):
- Coridorul strategic maritim de Nord (al Mării Baltice);
- Coridorul strategic coaxial central-european;
- Coridorul strategic fluvial european (rețeaua strategică Dunăre, Rin, Rhon);
- Coridorul strategic maritim de Sud (Marea Neagră, strâmtorile Bosfor și
Dardanele, Marea Mediterană).
Din cele patru coridoare (culoare) strategice, trei sunt de apă (două maritime și
unul fluvial) și unul terestru. O astfel de situație pare paradoxală, știut fiind faptul că
majoritatea confruntările militare și nu numai militare europene nu s-au desfășurat
pe apă, ci pe uscat. De unde ar rezulta că astfel de coridoare maritime și fluviale nu
sunt totuși foarte importante pentru un concept strategic militar, ci doar adiacente
acestuia. De aceea, nu s-ar justifica centrarea atenției pe ele când, se știe, astăzi,
aviația, rachetele balistice, cele tactice și cele de croazieră, mijloacele robotice, laserii
și amplificare undelor face legea războiului și a luptei armate. O astfel de aserțiune,
deși poare impecabilă, nu este chiar foarte corectă. Cele trei culoare strategice (două
maritime și unul fluvial) nu sunt doar adjuvante celui terestru, ci susținătoare și, la
urma urmei, chiar determinante pentru acesta, cel puțin prin trei funcții extrem de
importante:
- deschiderea interioară a Europei spre oceanul planetar;
- excepționala capacitate de transport;
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- rolul lor excepţional în desfășurarea manevrei strategice complexe.
Toate țările continentului european, dar îndeosebi Rusia și Turcia – țări euroasiatice (desfășurate deci pe două continente) și chiar o parte dintre cele asiatice,
inclusiv China, acordă o atenție cu totul specială, atât în termeni geopolitici și
geostrategici, cât și în termeni operaționali (realizarea unor dispozitive) și tactici
(posibilitatea desfășurării unor acțiuni eficiente) celor trei culoare strategice
intraeuropene acvatice. Războiul – chiar și războiul supersofisticat din epoca
civilizației cognitive – este condiționat în mod hotărâtor de posibilitatea desfășurării
manevrei aeronavale, aeroterestre și cognitive, cognospațiul incluzând toate aceste
spații, inclusiv pe cel cibernetic și pe cel cosmic.

Figura nr. 4 Coridoare strategice europene, rocade și zonele de siguranță
strategică pe seama teritoriului României
Coridorul strategic maritim de Nord (culoarul strategic baltic)
Acest coridor strategic este unul de tip vital pentru Rusia. Este definit pe un
concept de ieșire din pivot (de intrare în pivot) și delimitat de zona Mării Baltice și de
țărmurile acesteia. Intrarea Rusiei în culoar se face de la Petersburg, unde, azi, se află
și cel mai important comandament strategic al celei mai importante regiuni militare a
Rusiei – Regiunea Militară Vest. Intrarea Vestului în acest culoar se face din Oceanul
Pacific, prin Danemarca (pe la nord de Danemarca) și prin toate țărmurile țărilor
situate de o parte și de alta a acestei mări. Pentru marea Rusie, valoarea specială a
culoarului strategic baltic constă atât în asigurarea ieșirii în spațiul maritim planetar –
este vorba de principala ieșire spre Vest a Rusiei la Oceanul Cald și în asigurarea unor
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condiții de supraveghere a țărilor nordice și a litoralului baltic al nordului Europei
continentale, cât și în posibilitatea efectuării unei manevre strategice maritime,
pe linii exterioare, în cazul unui război euro-asiatic sau generalizat. O asemenea
manevră, de altfel, a fost deja efectuată în 1905, începând cu 30 august, în timpul
războiului ruso-japonez, de către Flota rusească a Mării Baltice. Scopul ei era acela
de a ataca dinspre mare gruparea japoneză de forțe care pătrunsese pe continent. A
fost una dintre cele mai cutezătoare manevre strategice navale din istoria omenirii.
Flota rusă a Mării Baltice a ieșit în Oceanul Atlantic, a ocolit continentul african
și pe cel asiatic și, parcurgând 18.000 de mile marine a ajuns în strâmtoarea de la
Tushima. În această strâmtoare, a avut loc o mare bătălie între flota rusească a Mării
Baltice și flota amiralului japonez Togo, bătălie în care, printre altele, s-a întrebuințat
pentru prima dată, de către amiralul japonez, așa-numita manevră în T. Rușii n-au
câștigat această bătălie navală, dar manevra, ca atare, rămâne ca una dintre cele
mai cutezătoare din istorie. Noi am amintit-o aici pentru a sublinia, încă odată,
importanța pe care rușii au acordat-o în toate timpurile Mării Baltice, în calitatea ei
de coridor strategic naval, atât pentru o eventuală încercuire a Europei Occidentale,
cât și pentru ieșirea sa, spre Vest, la oceanul cald.
Marea Baltică este însă foarte importanță și pentru Vestul Europei, mai ales
pentru țările litorale. Și aceste țări au posibilitatea să iasă, tot prin acest coridor
strategic maritim, la oceanul cald, dar și, în caz de război, să pătrundă în heartland.
Pe timpul Războiului Rece, coridorul respectiv a fost dominat, în parte, de sovietici,
întrucât falia strategică prin care Estul și Vestul se separau semnificativ, concentrând
aici cea mai mare cantitate de armament de pe planeta Pământ, trecea chiar prin inima
Germaniei, Germania de Est și Polonia făcând parte din Tratatul de la Varșovia. După
imploziile din 1989-1991 și destrămarea Uniunii Sovietice, această falie strategică
s-a mutat spre Est, trecând pe la Est de Țările Baltice, pe la Vest de Belarus și Ucraina,
prin Transnistria și ajungând la Gurile Dunării. Coridorul respectiv este însă foarte
important nu numai din punct de vedere militar, ci și economic. În acest sens a și
fost realizată, cu sprijin financiar german, conducta North Stream. Această conductă
trece pe fundul Mării Baltice și transportă hidrocarburi (gaze naturale) din Rusia
spre Germania. Este unul dintre primii pași pe care rușii i-au făcut pentru a diminua
importanța Ucrainei ca purtătoare principală de conducte rusește ce transportă gaze
naturale și petrol spre Europa de Vest. După implozia Uniunii Sovietice, Rusia a
acceptat o vreme situația de fapt, considerată ca o înfrângere pentru ea în cadrul
Războiului Rece, a renunțat la controlul prin Țările Baltice și Polonia a coridorului
strategic baltic, întrucât prioritară, din punct de vedere strategic, era reorganizarea
zonei sale de siguranță strategică de proximitate (prin Comunitatea Statelor
Independente și printr-o politică adecvată de vecinătate).
De aceea, comportamentul celor șase țări (mai puțin al Republicii Belarus)
care au făcut parte din Parteneriatul Estic a fost considerat de Rusia o ofensă la adresa
politicii sale de vecinătate și o nouă modalitate agresivă (sau cel puțin ofensivă) pusă
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în aplicare de Occident, îndeosebi de SUA, pentru reîndiguirea Rusiei. Desigur, Rusia
a prevăzut toate acestea și, deși trecea (și trece încă) printr-o perioadă economică,
financiară și de securitate (insecuritate) foarte grea, a trecut imediat la derularea unor
programe de înarmare foarte complexe. E greu de spus de unde a găsit resurse, dar,
în primul rând, și-a modernizat arsenalul strategic nuclear prin introducerea unor noi
vectori (rachetele balistice intercontinentale Topol și Topol M, rachetele Bulava de
pe submarine și alte nave de luptă, rachetele de croazieră, avionul din generația a
cincea Suhoi PAK FA T-50 (denumirea variantei de proiect), tancul T-90 și Armata
T-14, complexele S-400 și S-500, noul avion de bombardament strategic, noile
submarine, precum și o serie de mijloace robotice etc.
Evenimentele din Ucraina au fost exploatate rapid de conducerea de la
Moscova pentru punerea în operă a unui plan de contracarare riscantă a ofensivei
Vestului Spre Est, pe seama spațiului său de siguranță strategică (așa cum îl consideră
probabil staff-ul strategic de la Moscova). O parte din acțiunile Rusiei s-au derulat
și pe culoarul strategic baltic. Desigur, Rusia nu mai are controlul litoral al Mării
Baltice, ca în vremea Uniunii Sovietice și a Tratatului de la Varșovia (tocmai pentru
că a pierdut colaborarea strategică cu Polonia și Țările Baltice), dar de aici nu rezultă
că nu mai este interesată de acest coridor strategic.
Rușii nu au renunțat și nu vor renunța niciodată la acest coridor de importanță
economică și strategică. Desigur, nu le este convenabilă desprinderea Țărilor Baltice
din compunerea de odinioară a fostului Imperiu roșu , dar acest lucru este un fapt
împlinit și el nu mai poate fi contracarat decât cu prețul unui război care nu ar
avea decât un sens: distrugerea reciprocă sigură și categoric asigurată. Pentru că,
un conflict între două mari puteri nucleare, cum sunt Statele Unite ale Americii,
marea putere nucleară și cea mai mare putere militară a lumii, și Rusia, partenerul
și adversarul ei strategic nuclear, prezintă totdeauna riscul escaladării și folosirii
ultimei arme.
Or, nici Rusia și nici NATO (Alianța Nord-Atlantică este deja prezentă cu
forțe și dispozitive în aceste țări și cam în toate țările situate la est de falia strategică
Marea Baltică – Marea Neagră) nu au nici un interes să încurajeze o astfel de
escaladare, indiferent cât de acute și de insidioase ar fi provocările. Noi sperăm
că, în pofida, tensionării situației de pe această falie strategică, marii protagoniști
– SUA și Rusia, dar și Uniunea Europeană, să dea dovadă de luciditate politică și
de responsabilitate strategică. Rusia a declarat că va aduce în Regiunea Militară de
Vest, cu comandamentul chiar la Petersburg, forțe și peste 1100 de sisteme moderne
(tancuri, avioane, alte sisteme de arme), ca răspuns la desfășurarea unui dispozitiv
NATO la frontiera sa.
Cu un an în urmă, Rusia a desfășurat o serie de exerciții de mare amploare
în diferite zone de pe întregul său teritoriu. A desfășurat rachete balistice în enclava
Kaliningrad, a dislocat bombardiere strategice în Crimeea, a concentrat forțe în zona
Arctică și în Kurile etc. Generalul Ben Hodges, comandantul forțelor terestre ale
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NATO, a declarat atunci că a fost impresionantă capacitatea rușilor de a desfășura
foarte rapid, într-un loc, 30.000 de oameni și o mie de tancuri8. Era, desigur, o
demonstrație de forțe și de capabilități cu rol, deopotrivă, de autoasigurare că există
capabilități de ripostă credibile în caz de escaladare, dar și de avertizare a țărilor
membre NATO, inclusiv a Statelor Unite că, la nevoie, Rusia are cu ce riposta.
Faptul că Rusia și-a amplasat comandamentul strategic al Regiunii Militare
de Vest chiar la Sankt Petersburg, adică la Marea Baltică arată cât de important este
acest coridor pentru Rusia. Noi credem că, la o adică, Rusia chiar ar putea desfășura
o manevră strategică fulgerătoare, ocupând foarte rapid cel puțin două, din cele
trei țări baltice, în cooperare cu Flota Mării Baltice și cu forțele dispuse în enclava
Kaliningrad. Obiectivul l-ar putea constitui apărarea strategică avansată, închiderea
acestui coridor strategic naval și asigura condițiilor pentru lovirea cu rachete operativtactice, cu rachete de croazieră și cu mijloace robotice a dispozitivului NATO chiar
înainte ca el să se poată desfășura în mod eficient. Vrem să subliniem faptul că, după
reactivarea faliei strategice Marea Baltică – Marea Neagră, rușii au în vedere toate
scenariile posibile.
Coridorul strategic terestru european (Culoarul strategic coaxial centraleuropean)
Culoarul strategic terestru european sau culoarul strategic central european
este un fel de „bulevard” strategic războinic european, un câmp de luptă european,
adică spațiul în care s-au desfășurat aproape toate războaiele importante ale Europei
și chiar ale lumii. El reprezintă un cumul de linii-forță, de areale, de coridoare, de
rocade, de direcții operaționale, de aliniamente, raioane, resurse și de spații favorabile
manevrei strategice pe linii interioare și exterioare, în consonanță cu culoarul strategic
al Dunării și cu cele două culoare strategice maritime. Este delimitat la nord de zona
litorală a Mării Baltice și a Oceanului Atlantic și la dus de lanțul muntos european
(pe care îl include, în parte, în arealul său). Se află într-o relație de interdeterminare
cu fâșia de litoral baltic (această fâșie face parte din culoarul strategic maritim
baltic), cu zona malurilor fluviului Dunărea (de fapt, a complexului hidrotehnic și de
navigație Dunăre-Rin-Rhon) și, la sud cu lanțul Balcanilor și Alpilor (de lanțul cu
muntos european) și cu fâșia litorală mediteraneeană a Europei. Capacitatea acestui
coridor (culoar, areal) strategic terestru este imensă, de ordinul a sute de divizii.
Aici au acționat marile armate ale Antichității, armatele Evului Mediu, armatele
lui Napoleon și cele ale predecesorilor sau urmașilor săi. Și tot aici s-au dispus și
au acționat marile comandamente strategice războinice europene și marile grupări
de forțele care au participat la cele două Războaie Mondiale și la Războiul Rece.
În acest spațiu s-au construit cele mai moderne și mai teribile infrastructuri de pe
L’armée russe conduit des manœuvres d’une ampleur exceptionnelle, http://www.wikistrike.com/2015/03/l-armee-russe-conduit-des-manoeuvres-d-une-ampleur-exceptionnelle.html
8
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planeta Pământ, cele mai multe dintre ele cu funcții strategice complexe, determinate
de posibilitatea izbucnirii altor și altor războaie, chiar dacă Europa – îndeosebi
Europa Occidentală respinge categoric fenomenul război desfășurat pe teritoriul
european. Chiar dacă mai marii Europei contemporane au declarat războiul persona
non-grata pe teritoriul european, iar Europa nu dă nici un semn că ar dori să mai
repete încrâncenările sângeroase ale trecutului său deopotrivă dramatic, tragic și, pe
locuri chiar sublim, nimeni nu îndrăznește să nu se teamă de fenomenul război și să
nu se aștepte ca el să inunde din nou, cu efluviile sale de foc și de sânge frumosul
bulevard strategic european.
NATO ar trebui să vegheze ca un astfel de lucru denumit război și nedorit de
nimeni să nu se întâmple, pentru că tocmai de aceea a și fost creată o astfel de alianță
a Vestului împotriva Estului. NATO nu trebuie să facă război, ci să descurajeze orice
tentativă de război, întrucât deține cele mai importante forțe militare ale planetei,
cele mai perfecționate mijloace de luptă și cele mai mari capabilități economice,
financiare, cognitive și militare și nimeni n-ar îndrăzni să se pună cu o astfel de forță
care concentrează cea mai mare parte a potențialului economic, financiar și militar
al lumii. Dar înarmarea excesivă a marilor puteri ale planetei – îndeosebi a Statelor
Unite, a Rusiei și a Chinei, dar și a Indiei, a întregului Orient Mijlociu, a Israelului,
punctul nuclear forte al Occidentului în miezul unei lumi arabo-musulmane agitate
și imprevizibile, a țărilor BRICS și a tuturor celorlalte țări care nu cred în veșnicia
păcii și a fericirii pe planeta Pământ –, războiul fratricid din Siria, războiul terorist și
cel contra-terorist, precum și redeschiderea faliei strategice Marea Neagră – Marea
Baltică și operaționalizarea dispozitivelor NATO și a celor rusești de o parte și
de alte a acestei noi cortine de oțel și de ciberspațiu readuc în actualitate vechile
angoase și vechile încrâncenări ale unei lumi în care diferențele nu fac diferența, ci
doar discrepanța și disproporționalitatea, asimetria și teroarea.
Este clar pentru toată lumea care are ochi să vadă, urechi să audă și creier să
gândească și să judece la rece că Rusia nu va înceta probabil niciodată să considere
vecinătatea sa apropiată, în spiritul vechiului imperiu țarist din care provine, așa cum
o fac, dealtfel toate marile puteri imperiale sau foste imperiale ale lumii, drept zonă
de siguranță strategică nemijlocită. Această zonă de siguranță strategică nemijlocită
a Rusiei spre Vestul european și american trece prin țările baltice, prin Belarus, prin
Ucraina și prin Caucaz. Dar această zonă de siguranță strategică esențială pentru
Rusia se prelungește, spre Vest, și pe teritoriul Republicii Moldova, și pe cel al
României și pe cel al Ungariei, Slovaciei, pe cel al Austriei și, așa cum am arătat mai
sus, pe zona litorală a Mării Baltice, de o parte și de alta a conductei North Stream.
Nu contează că țările din aceste zone sunt suverane, libere să-și aleagă orânduirea
pe care o vor, aliații pe care îi vor și soarta pe care o vor, că fac parte din Uniunea
Europeană șio din NATO et. etc.. Important este că, în caz de război, Rusia va
acționa aici probabil potrivit unor concepte vehiculate azi în toată lumea, care includ
prevenția, preempțiunea și apărarea înaintată, și pe teritoriul lor, cu forțe și mijloace
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sau doar cu traiectorii, cu vectori. Între obiectivele care sunt sau vor fi, probabil, fi
planificate să fie lovite cu prima salvă de rachete sau cu mijloace robotizate se află,
fără îndoială, și scutul antirachetă de la Deveselu, precum și toate bazele militare
importante de pe teritoriul României, Poloniei, Țărilor Baltice, Cehiei, Slovaciei,
Ungariei etc.
Acesta pare a fi mesajul pe care-l transmite Rusia atât prin sutele de exerciții
pe care le desfășoară pe întregul ei teritoriu, cât și intervenția foarte promptă și foarte
eficientă în războiul din Siria, un areal pe care, iată, această mare putere nucleară se
pare că îl include în zona sa de siguranță strategică mediană anti-Occident, antiOrient și antiteroristă, dar și într-un complicat și imprevizibil spațiu de manevră
strategică pe linii exterioare.
Coridorul strategic fluvial în rețea european (Rețeaua strategică Dunăre,
Rin, Rhon)
Coridorul strategic fluvial în rețea a fost alcătuit, inițial, din fluviul Dunărea
și malurile sale, cu porturi, căi de comunicații și numeroase alte elemente de
infrastructură. În epoca actuală, acest coridor strategic al fluviului Dunărea, prin
canalul Dunăre Rin și canalul Rin Rhon, se conectează deja la oceanul planetar
și la Marea Mediterană, deci la cele două coridoare strategice maritime europene
– coridorul strategic baltic și cel al Mării Negre-Mării Mediterane –, dar și la cel
terestru. Cu alte cuvinte, azi, putem vorbi deja de un proces de transformare a
vechilor coridoare strategice europene, într-o rețea strategică fluvială europeană și
chiar euro-asiatică, ceea ce duce la o nouă redimensionare a unui posibil concept
geopolitic euro-asiatic, sau eurasiatic. Aici avem în vedere și faptul că, prin canalul
Volga-Don, această rețea europeană fluvială și nu numai fluvială ajunge până în
inima Rusiei.
Importanța coridorului strategic fluvial european – astăzi, extins prin conectarea
fluviilor Rin și Rhon în același concept – este imensă. În primul rând, Dunărea se
constituie în cea mai importantă cale de transport fluvial ieftin și de mare capacitate.
Împreună cu fluviile Rin și Rhon și cu infrastructurile de navigație create de-a lungul
anilor, așa cum am afirmat deja mai sus, acest coridor de transport economic ieftin și
de foarte mare capacitate se transformă într-o rețea de transport, iar acest lucru este
extrem de important și în caz de război, întrucât asigură o foarte consistentă manevră
operațională și chiar strategică fluvială pe linii interioare pentru orice grupare
de forțe angajată într-un conflict. Dincolo de acest concept al manevrei strategice
fluviale economice în rețea, este important să relevăm că barajele existente pe fluviul
Dunărea – în timp de pace, absolut necesare atât pentru regularizarea cursului apei
și pentru facilitarea navigației, cât și pentru producerea de energie ieftină –, în timp
de război, dacă nu sunt golite preventiv și la timp (operațiune nu prea ușoară), se pot
constitui într-o teribilă armă de distrugere, prin inundare, a o parte importantă din
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teritoriile statelor riverane. Spre exemplu, distrugerea concomitentă sau succesivă a
celor două baraje (Porțile de Fier I și Porțile de Fier II) de pe Dunăre, de la frontiera
Țării noastre cu Serbia, ar inunda practic o mare parte din Câmpia Română și
cvasitotalitatea localităților de pe malul românesc.
Rusia, până în 1989, a avut una dintre cele mai mari, mai puternice și mai
eficiente flote comerciale de pe Dunăre, cu un parc impresionant de nave moderne
care circulau zi și noapte pe marele fluviu. Acum, după separarea Ucrainei de fosta
URSS și preluarea de către aceasta a frontierelor de Vest ale fostei URSS, Rusia este
îndepărtată de la Gurile Dunării și nu mai beneficiază de avantajele transportului
economic oferit de acest ax fluvial longitudinal european și de rețeaua fluvială
europeană, decât în condiții normale, plătind taxe, ca orice alt stat care își trimite
nave pe acest fluviu.
Probabil că o astfel de situație nu este deloc convenabilă Moscovei. În fond,
Ucraina a beneficiat de efectul tuturor mașinațiunilor frontaliere făcute de URSS,
pentru a-și asigura atât un avantaj teritorial în calitatea ei de mare putere învingătoare
în cel de-Al Doilea Război Mondial, cât și unele dintre necesitățile de ordin geopolitic
și geostrategic. De exemplu, la stabilirea și delimitarea frontierei cu România pe
fluviul Dunărea, pe brațul Chilia, rușii au făcut în așa fel încât să-și asigure toate
condițiile posibile pentru a controla brațul Sulina, canalul navigabil principal al
Dunării în întregime pe teritoriul României. Pentru a-și asigura dispozitivul necesar,
traseul frontierei pe brațul Chilia a fost stabilit în așa fel încât să asigure îndeplinirea
acestui obiectiv. Până în dreptul canalului Musura, traseul liniei de frontieră a urmat
mijlocul pânzei de apă pe brațul Chilia.
Din acest punct, traseul, în loc să urmele cursul brațului până la revărsarea
lui în mare, a fost deviat pe canalul Musura care ajunge în Golful Musura, în
apropierea gurii brațului navigabil principal, Sulina. Continuarea acestui traseu, în
Marea neagră, cu 12 mile, a asigurat, practic, controlul în orice moment exercitate de
Uniunea Sovietică asupra navigației pe brațului Sulina.
Mai mult, pentru a asigura supravegherea și monitorizare continuă a oricărei
activități la Gurile Dunării și pe suprafața Mării Negre și chiar în zona strâmtorilor,
în 1948, URSS a luat de la români, pe un simplu proces verbal nevalidat niciodată
nici de parlamentul de la Moscova, nici de cel de la București, Insula Șerpilor. Aici
au amplasat, în interesul strategic al Uniunii Sovietice, un radar puternic, prin care
se asigura îndeplinirea acestui obiectiv. Așa a vrut Moscova, așa s-a făcut și așa a
rămas. Autoritățile române n-au întreprins nici un demers notabil, nici înainte de
1989 și nici după 1990, pentru a se opera, în noile tratate, corecturile necesare.
În continuare, Ucraina, nu numai că a preluat ceea ce i-a lăsat Moscova când
cele două țări – Ucraina și Rusia – au bătut palma și și-au spus la revedere, ne
separăm, că așa-s timpurile, dar rămânem tot împreună, că așa trebuie, dar a dorit
mult mai mult de la România.
A dorit ca Insula Șerpilor să fie considerată parte a teritoriul Ucrainei și
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de la ea încolo să fie măsurate cele 12 mile marine, desigur pe seama teritoriului
românesc și a zonei sale economice exclusive. Procesul de la Haga prin care judecat
acest litigiu nu a dat câștig de cauză Ucrainei, dar nici nu a corectat nedreptățile
generate de Uniunea Sovietică, pentru că nu aceasta era cauza în litigiu. Și oricum, în
procesul cu România judecat la Haga, și Ucraina a ieșit în câștig. Apoi redeschiderea
canalului Bâstroe, efectele sale asupra sistemului biotic al Deltei, comportamentul
de-a dreptul agresiv al navelor militare ucrainene pe Dunăre etc. sunt elemente care
atestă tensiunile și complicațiile unei frontiere luate cu japca de sovietici și însușite
ca drept frontalier de ucraineni.
Acum, cu ocazia crizei din Ucraina, Rusia a recuperat foarte rapid Crimeea
și a favorizat – ca să nu spunem că a sprijinit în mod direct – înarmarea și instruirea
rebelilor de la Donețk și Lugansk, generând și un concept care ar trebui să dea foarte
mult de gândit: Novorusia. Este vorba de un teritoriu vast din compunerea actuală a
Ucrainei, locuit de populație rusă și/sau rusofonă, care cuprinde zonele bogate din
Est și întreaga fâșie de litoral a actualei Ucraine, reducând teritoriul acestei țări la
ceea ce a fost el cândva (pentru că Ucraina nu a fost țară suverană și independentă
decât o perioadă de câțiva ani, după Primul Război Mondial, până la includerea ei
în Uniunea Sovietică. Abia aici ea a primit desfășurarea și recunoașterea teritorială
de azi.
De aceea, în vederea punerii în operă a proiectului numit Novorosia (în
măsura în care există cu adevărat acest proiect care creează o ideologie și un ideal
de țară pentru populațiile ruse și rusofone din Ucraina și, în acest sens, un concept
și o realitate acțională corespondentă), dar mai ales pentru recucerirea accesului
la Gurile Dunării, acces pe care Moscova l-a considerat dintotdeauna un obiectiv
de mare importanță geopolitică și geostrategică și chiar un drept al ei, ar fi posibil
ca, printr-o manevră operațional-strategică fulgerătoare, rușii să facă joncțiunea cu
Transnistria, prin zonele Cahul și Ismail de la nordul Brațului Chilia și prin zona
găgăuză, să rupă ieșirea la mare a Ucrainei și s-o izoleze în zona continentală dintre
păduri și stepă în care s-a format, inițial. O astfel de manevră nu este numai posibilă,
ci chiar la îndemână. Noi credem că rușii nu se vor hazarda într-o astfel de acțiune
cu efecte foarte complicate, dar, de aici, nu rezultă că nu există și posibilitatea reală
de a o face. (Figura nr. 5)
Știm că autoritățile de la Moscova au fost forte deranjate de amplasarea
sistemului de apărare antirachetă (scutului antirachetă) la Deveselu. Probabil că,
dincolo de ceea ce pot să facă rachetele SM-3, de care nu știm dacă rușii se tem sau
nu, există și un soi de nostalgie de pelin, ca să-i spunem așa, dacă avem în vedere
faptul că americanii s-au instalat chiar pe aerodromul militar de la Deveselu a fost
construit de ei în cadrul dispozitivului de atunci al Tratatului de la Varșovia…
Rușii cred, de asemenea, că, pe lângă vectorii SM 3, sunt sau vor amplasate
și alte mijloace cum ar fi, spre exemplu, rachete de croazieră Tomahawk… Strategii
ruși consideră că astfel de mijloace pot avea ca ținte inclusiv obiective de pe teritoriul
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Rusiei, chiar din Moscova și, ca atare, acest sistem reprezintă, pentru Rusia, șa cum
o spun sau o suspectează ei, o amenințare.
Iar faptul că comandamentul rus, chiar de la debutul intervenției sale în Siria, a
lansat, din Marea Caspică, la 07 octombrie 2015, de pe nave de suprafață, în premieră,
26 de rachete de croazieră, producție proprie, de o generație nouă, denumite 3M-14
T Calibru asupra a 11 ținte ale Statului Islamic, poate fi interpretat și ca un răspuns
la o astfel de situație pe care ei o consideră deopotrivă amenințătoare și sfidătoare.
Ulterior, astfel de rachete au fost lansate și de pe un submarin din clasa Kilo, care
s-a deplasat, în acest scop, din Marea Neagră în Marea Mediterană, undeva în zona
porturilor siriene Tartus-Latakia, controlate de ruși.
Așadar, coridorul strategic al Dunării, sau mai precis, culoarul strategic fluvial
în rețea Dunăre-Rin-Rhon, care include, de fapt toate țările europene prin care trece
fluviul Dunărea și fluviile Rin și Rhon, este o realitate nu doar economică și de
transport fluvial, ci și una geopolitică și chiar geostrategică, dacă avem în vedere
posibilitatea și chiar realitatea echipării acestei teribile rețele cu forțe, mijloace,
infrastructuri și resurse.
Coridorul strategic maritim de Sud (Marea Neagră, strâmtorile Bosfor și
Dardanele, Marea Mediterană)
Coridorul strategic maritim de Sud include mările care se află în sudul
continentului european și care-l delimitează de Orientul Apropiat și de Nordul
Africii, precum șizona de litoral. El pare a fi relativ simetric (cel puțin din punct
de vedere al dispunerii față de axul continentului european) cu cel baltic, dar mai
alungit datorită efectelor lineare ale apropierii de ecuator. Cele două mări importante
ale acestui coridor strategic – Marea Neagră și Marea Mediterană – nu au foarte
multe lucruri în comun.
Nici salinitatea, nici originea și nici chiar valoarea strategică. Marea Neagră
este o suprafață maritimă care provine dintre mare închisă, din Marea Tetis, iar marea
Mediterană, după rezultatul unor cercetări, confirmate și de cele două scufundări
ale lui Ballard în zona turcească a Mării Negre, a rupt, cu vreo șapte mii de ani
în urmă, istmul care le separa (Marea Neagră fiind cu 150 de metri sub nivelul
Mării Mediterane și al oceanului planetar) și s-a revărsat peste această mare dulce
salinizând-o.
Dar nici azi nu a reușit s-o facă pe deplin, ea având cam 53% din salinitatea
Mării Mediterane și păstrând încă în adâncul ei pungi de apă dulce. Mai mult, datorită
lipsei curenților verticali, sub 150 de metrii apa Mării Negre este lipsită de oxigen
(deci nu există viață, dar tot ce se află în adânc nu s-a degradat) și puternic sulfurată.
Probabil că, la o eventuală ciocnire cu un meteorit de proporții sau la un eveniment
care să declanșeze o sferă de foc, hidrogenul sulfurat din mare și, cu el întreaga mare,
ar exploda. Într-o altă abordare de idei, trebuie spus că Marea Neagră s-a aflat, de
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veacuri, pe o falie inter-civilizațională, aici confruntându-se și rareori cooperând
civilizația bizantină de odinioară (cea europeană de azi), civilizațiile orientale,
îndeosebi cele persane, turcice și arabe, civilizația țărilor de religie ortodoxă, între
care se situează și civilizația românească (o civilizație de origine daco-getă, în esența
ei), dar și religiile creștine și cele musulmane.
Datorită intereselor marilor puteri strategice, începând cu Imperiul lui
Alexandru Macedon și continuând cu Imperiul Roman, cu marea hoardă mongolă,
cu populațiile războinice migratoare, cu Imperiul persan și cu multe alte entități și
identități civilizaționale, cu interese extrem de diferite, în esența loc conflictuale, nu
a fost niciodată posibilă unitatea inter-civilizațională, conexiunea și confluența în
plan politic și strategic, chiar dacă pe aici treceau, odinioară, marile rute est-vest care
au constituit deopotrivă axele fundamentale euro-asiatice de mișcare a populațiilor
și Drumul Mătăsii. Vechiul Istanbul era, poate, singurul loc din acest imens spațiu
euro-asiatic unde se realiza, sub remanența Bizanțului de odinioară, o confluență
civilizațională remarcabilă, la școala căreia s-a format și Dimitrie Cantemir. Cu
toate acestea, marele cărturar român, nu a militat nici pentru amestec, nici pentru
confluență inter-civilizațională, ci pentru identitate civilizațională, pentru scoaterea
Țărilor Române de sub stăpânirea Turciei și crearea unui suport civilizațional, bazat
pe valorile ancestrale ale poporului român, de dezvoltare liberă și independentă în
lumea creștină.
Noi am crezut – și mai credem încă și acum, deși realitatea a contrazis din
nou ideea de unitate – că o posibilă interconexiune civilizațională și, pe suportul
acesteia, a unei conviețuiri pașnice și prospere pentru toată lumea nu se poate realiza
decât pe un suport de sinergie civilizațională și de interese centrată, în această parte
complicată de lume, pe regiunea Mării Negre. O astfel de construcție ar putea duce la
transformarea zonelor de falie tradiționale de aici – inclusiv a faliei strategice Marea
Neagră - Marea Baltică – într-o zonă de confluență.
Summit-ul de la Vilnius din toamna anului 201, fenomenul Maidan din
Ucraina și criza ucraineană care au urmat au arătate că, deocamdată, nu se poate.
Ca urmare a unor interese extrem de conflictuale și a intervenției mai mult sau mai
puțin ascunse, mai mult sau mai puțin subtile a unor centre de interes care urmăresc
dezamorsarea oricărei tendințe de unificare și de unitate euro-asiatică, aproape orice
idee de realizare a unei astfel de unități devine utopică. Nu știm dacă vinovații
principali pentru o astfel de realitate dramatică sunt rușii, europenii, americanii sau
teroriștii din această zonă de falie sau cei interesați în menținerea ei, dar suntem
aproape siguri că știm precis că există astfel de forțe ostile, care au încă foarte multă
putere și foarte multă influență.
În urma redeschiderii faliei strategice dintre Marea Neagră și Marea Baltică,
la Est fiind Rusia și, la Vest, Occidentul (în special, țările de pe acest aliniament:
Țările Baltice, Polonia și România, la care se adaugă Ucraina, fără regiunile din Est,
și Republica Moldova, sprijinite masiv de SUA), coridorul strategic maritim de sud
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s-a reanimat puternic.
Flota rusească a Mării Negre și flotele țărilor care fac parte din NATO, întărite
cu nave performante americane, se află față în față în această frumoasă mare care,
parcă, în aceste condiții, devine parcă și mai neagră. Submarinele veghează undeva în
adânc, distrugătoarele așteaptă parcă semnalul de lansare a torpilelor sau rachetelor
de croazieră sau de care or fi, forțele speciale sunt în alertă, iar proiectul rusesc al
unei noi conducte – un fel de proiect omolog lui North Stream – este nevoit să mai
aștepte liniștirea apelor. Între timp, rușii și-au modernizat, în parte și Flota Mării
Negre, aducând aici submarine din clasa Kilo, nave purtătoare de rachete și alte
mijloace, unele dintre ele foarte moderne.
În căutarea timpului viitor, rușii nu au stat cu mâna în sân, ci, în afara sutelor de
aplicații desfășurate pe întregul lor teritoriu, dar mai ales în regiunile militare de Vest
și de Sud, și pe culoarele strategice maritime (pe cel Baltic și pe cel al Mării Negre),
au intervenit aproape surprinzător în războiul din Siria (la cererea conducerii de la
Damasc, spun rușii, în stilul caracteristic în care o fac astăzi mai toate marile puteri
pentru a-și legitima astfel acțiunile în forță, de sprijin sau de influență), asigurându-și
o prezență (utilă pentru ei) în estul Mării Mediteraneene, în zona porturilor Tartus și
Latakia din Siria.
Rușii anunțaseră deja că vor relua patrularea cu submarine în Oceanul planetar
și în Mediterana, că vor lovi organizațiile teroriste și Statul Islamic la el acasă –
adică în sona în care s-a format și în are acționează, adică în Siria și, sprijinind
direct sau indirect forțele din Irak care combat SI, și acolo – potrivit unui concept de
preempțiune atât de drag lui George W Bush.
Acțiunea Rusiei în Siria, în sprijinul guvernului de la Damasc și la cererea
acestuia nu s-a făcut de dragul Bashar al Assad, președintele ales al Siriei, dar un
fel de dictator nedorit și inamic important al Occidentului, vânat de toate forțele și
grupările anti-Assad, ci dintr-un interes geopolitic și geostrategic al Rusiei, deosebit
de important – acela de a fi prezentă într-o zonă de unde poate contribui în mod
substanțial la securitatea (în interes rusesc și în stil rusesc) a acestui coridor strategic
– Marea Neagră, Marea Mediterană – foarte important atât pentru ieșirea la oceanul
cald, cât și pentru asigurarea, în caz de nevoie, a condițiilor necesare efectuării unei
eventuale manevre strategice pe direcții exterioare, împotriva Occidentului.
Faptul că două dintre cele patru comandamente strategice ale celor patru
regiuni militare – Vest, Sud, Centrală și Orientală – sunt amplasate la Sankt Petersburg
(pentru Regiunea militară de Vest) și la Rostock pe Don (pentru Regiunea militară
de Sud) spune foarte mult în legătură atât cu temerile, cât și cu intențiile Rusiei.
Celelalte două comandamente sunt amplasate la Ekaterinburg, pentru Regiune
Militară centrală, și la Habarovsk, pentru Regiunea Militară orientală.
Această amplasare pare, deopotrivă, o modalitate de realizare a unui
dispozitiv de acoperire strategică esențială în eventualitatea redeclanșării de către
SUA, cu sau fără sprijinul Occidentului european, a unei noi strategii Anaconda
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(de îndiguire a Rusiei și prin mijloace militare, pentru că americanii au efectiv
o astfel de capacitate), dar și de deschidere spre zona care, legate prin concepte
strategice și structuri importante, să asigura o capacitat6e credibilă a Rusiei de a
anula și chiar de a contracara o asemenea încercuire. Organizația de Cooperare de
la Shanghai, parteneriatele strategice cu China și cu India (împreună cu India, Rusia
realizează una dintre cele mai performante rachete de croazieră din lume, precum și
super-avionul Suhoi PAK FA T-50 etc.), prezența Rusiei cu forțe armate în Orientul
Apropiat și chiar în Orientul Mijlociu, relația foarte bună cu Iranul și chiar relația
bună cu Turcia (în pofida incidentului din acest an cu doborârea de către Turcia a unui
avion rusesc Suhoi 24 care a încălcat neautorizat frontierele Turciei) sunt modalități
de contracarare a unei astfel de posibile îndiguiri. Aceste parteneriate strategice
cu China, cu India, cu Iranul și relațiile bune cu țările din Asia Centrală – foste
republici unionale sovietice –, dar și forumul BRICS, par a fi și modalități de creare,
cum spuneam mai sus, a unor condiții de zădărnicire sau de anulare a politicilor și
strategiilor americane de reîndiguire a Rusiei. Teritoriile uriașe ale Chinei, Indiei,
Iranului și Asiei Centrale par a fi, într-o viziune geopolitică amplă, spații de siguranță
strategică și pentru Rusia, dar și teritoriul Rusiei poate fi considerat un spațiu de
siguranță strategică – în măsura în care conducerea de la Moscova nu are alte intenții
– pentru marii săi parteneri strategici.
Organizația de Cooperare de la Shanghai ar putea include în filosofia și
fizionomia ei și un concept de garanție de securitate comună și chiar de protecție
sau de apărare comună mai ales împotriva terorismului, a separatismului și altor
amenințări de tip asimetric.9.
Faptul că, în Marea Neagră, forțe navele ale Rusiei și forțe navale ale NATO se
află față în față, dar nu într-o relație de prietenie și de colaborare pentru combaterea
unor provocări, pericole și amenințări care vizează mediul comun de securitate
din zonă și chiar mediul de securitate de pe falia strategică Marea Neagră – Marea
Baltică, ci într-o relație destul de tensionată, nu reprezintă om situația care să nu
genereze îngrijorare, ci, dimpotrivă.
În această relație foarte complicată, noi ne aflăm în tabăra de Vest, acolo unde
ne este locul, potrivit opțiunilor strategice naționale de integrare în NATO și în
Uniunea Europeană.
Împreună cu Polonia, la Nord, și cu Turcia, la Sud, România se află în primul
eșalon strategic al NATO, iar o astfel de realitate trebuie să îndemne la prudență,
atenție și, mai ales, la înțelepciune și luciditate politică și strategică. Cei care conduc
azi România trebuie să-și amintească de înțelepciunea înaintașilor, de prețul plătit de
unii dintre voievozii noștri și de patrioții noștri pentru păstrarea acestui frumos colț
de pământ și de cer pe care flutură încă Tricolorul Românesc.

9

Revista „Univers Strategic” nr. 20/2014, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us20.pdf , pp. 260-268
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Figura nr. 5 Dinamica faliei strategice Marea Neagră – Marea Baltică
Rusia nu s-a mulțumit doar cu reanexarea Crimeii și încurajarea, într-o formă
sau alta, a acțiunilor separatiste din Estul Ucrainei, cu acel fait accompli din zona sa
proximă de securitate strategică înaintată, ci, așa cum am afirmat mai sus, a acționat
preventiv și preemptiv și în zona Orientului Mijlociu și a estului Mării Mediterane,
fiind prima sa ieșire strategică esențială, cu o grupare complexă de forțe, de după
Războiul Rece, într-o zonă de pe cercul al doilea de interes strategic, dar strâns
legat de coridorul strategic al Mării Negre, Mării Mediterane. Justificarea publică
a intervenției Rusiei pe coridorul Marea Caspică, Iran, Irak, Siria are cel puțin trei
caracteristici importante, care pot fi luate și ca obiective politico-militare, geopolitice
și geostrategice:
1. Lovirea directă și indirectă a grupărilor SI, la el acasă, atât pentru a-i slăbi
semnificativ capacitatea de acțiune ofensivă, cât și pentru a rupe legăturile acestuia
cu cei peste zece milioane de musulmani autohtoni sau imigranți care se află,
deopotrivă, în cele 22 de state din compunerea Federației Ruse care au un procent
semnificativ (în unele chiar majoritar) de populație musulmană (să nu uităm că, în
compunerea SI, acționează peste 4000 de ceceni, luptători foarte bine pregătiți, fiind
printre cei mai eficienți din cadrul acestei mari grupă de forțe islamice extremiste);
2. Extinderea zonei de siguranță strategică dincolo de arealul de proximitate
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și crearea unui dispozitiv care să permită controlul substanțial, aeroterestru și
aeronaval, de către ruși, al Orientului Mijlociu, Orientului Apropiat și zonei sudice
de litoral, dincolo de arealul turcesc;
3. Demonstrarea forței actuale a Rusiei și a capabilităților ei de a face față unui
război cu Vestul, funcția principală a acestei intervenții fiind, credem noi, pe lângă
lovirea islamiștilor și rebelilor și crearea unui aliat de talia Siriei, și cea de avertizare
politico-militară și de descurajare strategică.
Prin intervenţia sa militară în Siria, Rusia și-a urmărit și își urmărește interesele
sale și obiectivele sale strategice. Forța expediționară realizată adusă rapid în teatrul
de război și întrebuințarea unor mijloace de luptă foarte moderne, cum ar fi rachetele
de croazieră, sistemele de protecție a tancurilor și blindatelor (Shutratura 1, spre
exemplu) și sistemele foarte moderne de localizare și indicare a țintelor etc., manevra
strategică navală și desfășurarea foarte rapidă de apărare sol-aer (sistemele S-300)
sunt câteva din argumentele rusești. Și mai există unul, foarte important. Intervenţia
unei coaliții condusă de Statele Unite și intervenția rapidă, promptă și sigură a Rusiei
nu au dat naștere la incidente grave, deși cooperarea și interoperabilitatea sunt foarte
dificile în acest caz.
Grupările de forțe care au acționat în Siria arată care este, de fapt, realitatea în
această zonă, gravitatea conflictualității și uriașa resursă de violență și de încrâncenare
care s-a acumulat aici de-a lungul anilor. De aceea, chiar dacă se pare că intervenţia
Rusiei a reechilibrat, într-un fel, raportul de forțe și a dat o gură de oxigen forțelor
guvernamentale, realitatea bate calculele și previziunile, iar pericolul unei escaladări
extrem de periculoase, care ar putea inflama inclusiv falia strategică Marea Neagră
– Marea Baltică și declanșa un război greu de stăpânit și de oprit.
Sperăm ca Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia să găsească, și de
această dată, o soluție care să prevină o astfel de escaladare. Cert este însă că Rusia
a bătut un pilon strategic în Estul Mediteranei în zona porturilor Tartus și Latakia.
Este greu de prognozat care va fi soarta Siriei după mai bine de patru ani de război, în
care aproape întreaga țară este o ruină. Nu credem că este importantă menținerea sau
nu a conducerii de la Damasc, ci importante, foarte importante, în stingerea acestui
conflict sunt înțelepciunea și luciditatea strategică a marilor puteri care au interese
strategice în zonă.
2. Ce importanță au aceste coridoare strategice pentru România?
Țara noastră nu se află în afara zonei periculoase, chiar dacă falia strategică
Marea Neagră, Marea Baltică nu mai trece prin partea de Est a Teritoriului României,
pe teritoriul Republicii Moldova, ci, ca urmare a crizei ucrainene, s-a înfipt chiar în
inima acestei țări. Mai mult, țara noastră, ca și Polonia, Ungaria și Țările Baltice,
este membră NATO și face parte dintr-un dispozitiv care are în spate cel mai mare
potențial economic, financiar și militar al acestei lumi: NATO, SUA și Uniunea
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Europeană. Ar trebui, totuși spus, că o astfel de falie nu este o simplă linie virtuală
care separă un grup de țări de un alt grup de țări, cele două grupuri aflându-se într-un
raport mai mult decât de neindiferență, adică de contradicție, de potențial conflict și
chiar de potențial război. Falia, cuprinde, de fapt, țările care se află de o parte și de
alta a acesteia, fiecare dintre aceste două mari grupuri luând toate măsurile pe care
le consideră necesare, pe de o parte, pentru a descuraja orice acțiune ofensivă sau
agresivă a părții adverse, de orice natură ar fi aceasta, și, pe de altă parte, fiind gata să
acționeze (stratagemic, ofensiv, defensiv sau hibrid, simetric, disimetric și asimetric)
prin mijloace adecvate, cu intensități variabile și de o amploare corespunzătoare
scopului politic și obiectivelor strategice urmărite.
Din păcate, nu mai puțin de trei din cele patru coridoare strategice de care
am amintit mai sus vizează în mod direct teritoriul românesc. Deși, aparent, aceste
coridoare îl ocolesc, pe la nord și pe la sus, ele, de fapt, îl includ în modul cel mai
direct și cel mai periculos cu putință. Cele două Războaie Mondiale au demonstrat-o
cum nu se poate mai direct și mai convingător cât de importante sunt aceste
coridoare strategice. Iar Războiul Rece, deși, în acea vreme, falia strategică Marea
Baltică – Marea Neagră se mutase, cu partea ei nordică și central europeană, prin
inima Germaniei, a continuat să existe, să răspundă și să corespundă conflictului
Est-Vest sau Vest-Est și falierii extrem de periculoase a continentului. Ei, bine, și
în această perioadă, a continuat să se acorde, îndeosebi de către Est, dar și de către
Vest, o atenție specială acestor coridoare, chiar dacă documentele oficiale nu spun
nimic despre aceste coridoare, iar ele, aceste zone pe care noi le numim coridoare
strategice, mai precis geopolitice și geostrategice, n-au nevoie neapărată să le spună
cineva ce sunt și de ce sunt sau nu sunt așa cum sunt.
Acum, după reactivarea faliei de care vorbeam mai sus, se pare că aveam de-a
face mai degrabă cu o „stabilizare a frontului” în cadrul acestui pre-război foarte
complicat dintre SUA și Rusia, în care fiecare dintre cei doi – între care sau peste
care se află o lume de vreo șapte miliarde de suflete, din care, evident, trebuie scăzute
populațiile lor, al acestor două mari puteri nucleare aflate în aceeași tabără în Al
Doilea Război Mondial, în tabere adverse în timpul Războiului Rece și în pozițiicheie (SUA, cu baze militare extrem de puternic, în toată lumea, Rusia, într-o zonă
în care se află cea mai mare parte a resurselor strategice ale planetei) în războiul
pentru resurse, piețe, influență, dominanță strategică și, mai ales, putere planetară și
cosmică.
Din păcate, azi, ca și odinioară, în vremea celor trei imperii – Țarist, Habsburgic
și Otoman –, cele două mari superputeri nucleare care au de rezolvat uriașe probleme
între ele (ne referim la Statele Unite și la Rusia), țara noastră, deși nu se mai află,
singură, la mijloc, în zona de siguranţă strategică a imperiilor (astăzi facem parte din
NATO și din Uniunea Europeană), poziția ei geografică nu s-a schimbat. Astăzi, un
război între4 Est și Vest ar f devastator și pentru România, chiar dacă facem parte
dintr-o Alianță care, practic, nu poate fi încinsă. Aceasta este o realitate pe care,
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firește, trebuie să ne-o asumăm. Această realitate nu a început ieri, ci de secole, iar
populația și, mai ales, cei care conduc țara trebuie s-o înțeleagă așa cum este ea, cu
părțile sale foarte bune și cu părțile sale foarte proaste. Cele foarte bune țin de tabăra
din care facem parte, din civilizația în care existăm, din propria noastră civilizația
românească, iar cele foarte proaste țin de condiția efectivă a țării în acest moment,
de căderea ei dramatică în eșalonul ultimelor țări din Europa, deși, la potențialul
uman și natural pe care-l avem, ar trebui să fim printre primele. Dar această realitate
endogenă românească ține de modul cum a fost condusă țara în ultimii 25 de ani
și de calitatea celor care au crezut că a venit momentul să probeze calitățile lor
excepționale de mari conducători ai României, aventură din care a ieșit un adevărat
dezastru de țară.
Realitatea geopolitică românească este, astăzi, foarte complicată. Printre
principalele ei caracteristici, pot fi situate și următoarele:
1. Dintotdeauna, falia strategică situată pe axul Marea Baltică – Marea Neagră
a trecut și trece și acum pe o parte din teritoriul României, sau, în situația actuală,
în proximitatea acestuia (înainte de criza ucraineană, prin teritoriul Republicii
Moldova, chiar pe aliniamentul primei rocade strategice între cele patru mari
coridoare strategice amintite mai sus);
2. De pe aliniamentul Marea Baltică – Marea Neagră, pornesc toate cele patru
coridoare strategice spre Vest, dar și cele spre Est (marea neagră, Marea Caspică,
Asia Centrală (vechiul foaier perturbator care se întinde de undeva din zona Mării
Caspice până în Extremul Orient, coridorul transsiberian și coridorul nord-asiatic;
3. Reunificarea spațiului românesc nu mai este posibilă nici azi, deși toată
lumea ar trebui să fie conștientă, pe de o parte, de această necesitate și, pe de altă
parte, de această posibilitate. Ultima dată când țara a fost reunită în arealul ei firesc
a fost în vremea lui Burebista și în cea a lui Decebal. După cucerirea unei părți din
teritoriul Daciei a început, de fapt, marea dramă a populației sedentare din spațiul
românesc. De atunci, toate încercările de refacere a unității teritoriale a românilor,
atâtea câte au fost, n-au reușit decât parțial, întrucât puterea adevărată a românilor și
strămoșilor lor a fost parțial distrusă. Civilizațiile noi le distrug sau le cotropesc pe
cele vechi. De aceea, orice idee de refacere a arealului ancestral al poporului român
pe pământul strămoșilor săi a fost percepută, atât în vremea celor trei imperii (Rus,
Habsburgic și Otoman), cât și în timpurile care au urmat ca o ofensă adusă puterii
discreționare a acestora, ca o atitudine ofensivă și chiar agresivă, de care mai marii
vremii își râdeau în barbă. În vremea celor trei mari imperii, spațiul românesc era, mai
degrabă, unul de delimitare și de siguranță teritorială, politică și strategică10pentru

Pentru ca un areal să se constituie în ceea ce noi numim zonă de siguranță strategică (sau zonă-tampon, într-o
terminologie mai generală) pentru o mare putere sau pentru oricare entitate care consideră că are nevoie de așa-ceva,
trebuie să nu fie prea extins și nici prea puternic (desigur, pentru a nu constitui o amenințare pentru respectiva mare
putere), dar suficient de extins din punct de vedere geografic și al parametrilor necesari acțiunii militare sau de altă
natură, astfel încât să permită (sau să nu limiteze excesiv) manevra strategică pe linii exterioare, adică manevra
strategică înaintată, specifică unui concept strategic denumit în timpul, Războiului Rece, apărare înaintată, iar astăzi
acțiune strategică preventivă sau, și mai nou, acțiune strategică preemptivă, aceasta din urmă fiind considerată chiar
10
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acestea decât spațiu vital (de viețuire și supraviețuire) pentru poporul român.
Așa cum am mai subliniat-o și cu alte ocazii11, o parte din teritoriul ancestral
al poporului român a fost inclus în componența acestor imperii, iar restul – adică
spațiul-nucleu al acestui areal – s-a constituit în regiuni sau zone de siguranță
strategică pentru aceste mari imperii. Astfel, teritoriul dintre Carpați și Prut, adică
zona a jumătate din Moldova istorică a reprezentat, în acea vreme, zonă de siguranță
strategică pentru imperiul rus. Cealaltă jumătate a Moldovei – cea dintre Prut și
Nistru – s-a constituit în prima rocadă strategică dintre celei trei coridoare strategice
esențiale (terestru, fluvial și maritim de sud) și așa a rămas până în ziua de azi.
Este, de altfel, unul dintre principalele motive pentru care, în 1812, rușii au anexat
acest teritoriu, având toată grija să încurajeze schimbarea compoziției populației
în zonele Cahul și Ismail, de la gurile Dunării (de la Nord de brațul Chilia), din
nordul Bucovinei și din ținutul Herței, adică din zonele de intrare în aceste coridoare
geopolitice și geostrategice.
Țara Românească era privită și tratată de otomani ca o zonă de siguranță
geopolitică și geostrategică pentru Imperiul Semilunii și, de aceea, avea mare grijă
nu doar să strângă birul, ci și să nu facă greșeala pe care a făcut-o Imperiul Roman,
adică aceea de a-și cuceri propria-i zonă de siguranță strategică. Este drept că și
domnitorii din acea vreme, cu toate intrigile dintre ei, au avut grijă să-și apere cu
orice preț pământul strămoșilor.
Imperiul Habsburgic a preferat, pentru această parte de lume, o zonă de
siguranță geopolitică și geostrategică interioară, situată aproximativ în zona
județelor Covasna, Harghita și Mureș de azi. Au adus aici, peste populația autohtonă
românească, mai întâi teutonii, dar aceștia, mândri și aroganți, au părăsit în scurt
zona, apoi secuii, populație organizată militar și subvenționată substanțial de către
curtea de la Viena și de cea de la Budapesta, în vremea dualismului.
Misiunea acesteia era, după cum s-a văzut de-a lungul timpurilor, una cât se
poate de clară, în general de distrugere a elementului autohton, așa cum pare a fi și
azi, deși imperiile respective nu mai există:
- să purifice etnic zona, îndeosebi prin asimilarea elementului autohton sau
prin alungarea populației băștinașe, astfel încât să nu existe reacții majore care
ar putea să stânjenească manevra strategică pe linii interioare, atât în cazul unei
atitudini ofensive, cât și în situații defensive;
- să fractureze unitatea spațiului românesc, chiar în zona sa centrală, asigurând,
în același timp, posibilitatea intervenției prin surprindere în cele două state românești;
- să asigure efectiv posibilitatea concentrării de forțe și efectuării manevrei
strategice pe linii (direcții) interioare către cele trei mari coridoare strategice,
legitimă, întrucât este o componentă a apărării strategice.
11
Général Gheorghe VADUVA, L’espace stratégique roumain. Passé, présent et l’avenir, în volumul QUESTIONS
DE DÉFENSE EN ROUMANIE ET EN FRANCE AUJOURD’HUI, Actes du colloque „Rencontres franco-roumaines sur la Défense“ Toulouse, 9-10 octobre 1998 organisé par le Centre Morris Janowitz - Forces armées et
sécurité - sous la direction de Michel Louis MARTIN, Toulouse, 1999
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(terestru, fluvial și maritim de sud), chiar la originea lor, adică pe falia strategică
Marea Neagră – Marea Baltică;
- să asigure, la momentul potrivit, o intervenție rapidă pentru cucerirea de
către Imperiul Habsburgic (Austro-Ungar) a Gurilor Dunării și, în felul acesta,
realizarea ieșirii la Marea Neagră, visul străvechi al acestui imperiului de la Viena
și Budapesta.
Important, din punct de vedere geopolitic și geostrategic, este și faptul că
cea dintâi rocadă de importanță strategică între cele patru coridoare strategice se
suprapunea (se suprapune și azi, chiar dacă împrejurările politice și strategice sunt
altele) pe acest ax Marea Neagră – Marea Baltică. Astfel, ea cuprindea – atunci,
ca și acum – o fâșie care trece prin zona Țărilor Baltice (cu un cap de pod rusesc
în enclava Kaliningrad), pe la Vest de Belarus, prin partea de Vest a Ucrainei și pe
teritoriul Republicii Moldova. Transnistria – un cap de pod al Rusiei între Ucraina și
Republica Moldova – constituie o zonă specială pentru Rusia, unde-și are, probabil, în
afara unor depozite ale fostei Armate a 14-a, și alte mijloace de control și influențare
strategică. Nu întâmplător, desigur, dar foarte semnificativ pentru ce s-a întâmplat
d-e lungul deceniilor cu populația românească dintre Prut și Nistru, mai mult de
jumătate din populația din zonele nordice ale Republicii Moldova, deși nu este rusă,
ci română, este, ca atitudine și preferințe, pro-rusă.
Am reamintit aceste lucruri – pe care, credem noi, toată lumea le știe – pentru
a releva încă odată dimensiunea presiunilor care s-au exercitat și se exercită încă și
azi, cam din toate direcțiile, asupra uni8tății spațiului românesc, a populației și a
idealurilor sale.
Este foarte limpede că, în asemenea condiții, reunificarea și menținerea în
același concept a spațiului românesc a fost și este încă foarte dificilă, întrucât s-a
ajuns până acolo încât chiar și unii dintre români pun la îndoială necesitatea unității
geopolitice și geostrategice a spațiului românesc. Unii dintre noi consideră că unitatea
noastră este un truism și ea nu trebuie nici demonstrată, nici afirmată, iar alții cred că
asemenea lucruri, azi, în epoca europenizării, euroregionalizării și globalizării nu au
nici un fel de relevanță și nici un fel de importanță. Sunt doar niște nostalgii lipsite
de pragmatism și de eficiență. Nu contează cine ești, contează doar ce ești.
Atunci, demult, în vremea celor trei mari imperii care presau atât de crunt
spațiul românesc, unificarea acestui spațiu era, practic, imposibilă. Acceptarea cu
seninătate a acestei diviziuni, a acestei realități și a acestei tragedii făcea parte, întrun fel, din însuși modus-ul vivendi al populației române din cele trei principate,
fiecare cu destinele și dramele sale, iar caracteristica fundamentală a acelor vremuri
era, până la Mihai Viteazul, dar și după aceea, ca și azi, resemnarea, acceptarea
suferinței și a sorții. Balada Miorița este, poate, cel mai concludent simbol al acestui
modus vivendi.
Nu contează faptul că România era, atunci, ca și acum, una dintre puținele țări
din Europa în care există o deplină unitate lingvistică (spre exemplu, pe teritoriul
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României de azi nu există dialecte, ci graiuri, iar dialectele aromân, meglenoromân
și istroromân țin de arealul mare al limbii române, de ce a fost această limbă cândva,
demult, pentru populațiile care au trăit în această parte de lume. Deși mediul academic
și toată lumea instruită din România cunoaște foarte bine aceste adevăruri atât de
importante nu doar pentru noi, ci pentru întregul spațiu european. Vremurile de azi
nu a dus la un echilibru firesc și cumpătate și nu au adus o recrudescență a spiritului
românesc, o afirmare a valorilor noastre ancestrale, care țin de statornicie, ospitalitate,
respect față de vecini, hărnicie și patriotism, ci, dimpotrivă, au determinat fie o
condamnabilă indiferență față de ele, fie chiar la negarea lor și la acceptarea necritică
și nejustificată a presiunilor corporatiste, la cedarea resurselor și bogățiilor acestei
țări, la ploconirea în fața oricui, la încurajarea atacurilor endogene și exogene asupra
structurii de rezistență a neamului și la acceptarea și votarea unor lideri care, în afară
de interesul personal și de un concept fără nici un orizont, nu au adus nimic spațiului
românesc. Inclusiv logo-ul stemei României nu exprimă și nu sugerează integritatea
și integralitatea spațiului și spiritului românesc, ci aglutinarea unor provincii istorice
3. Efecte în planul realității de azi și în cel al devenirii geopolitice de mâine
Cu secole în urmă, consolidarea Rusiei și a Chinei a creat un echilibru geopolitic
și, mai ales, a diminuat semnificativ fenomenul migraționist al populațiilor războinice
din foaierul perturbator. În secolele următoare, în timp ce China și India se confruntau
cu expansiunea Occidentului spre Est, din spațiile slave se genera o migrație liniștită
spre Vest, migrația care a ocupat, practic, tot estul și centrul Europei, mai puțin zona
românească, zona grecească, cea maghiară, cea austriacă, cea germană și cea a țărilor
nordice. Pentru a opri această expansiune, Occidentul a catolicizat avangărzile slave
sedentarizate. Dar de aici nu rezultă că principalul conflict dintre Est și Vest a încetat.
El s-a menținut secole de-a rândul și, în pofida politicilor europene de azi, care
promovează o vecinătate liniștită, această conflictualitate Est-Vest și Vest-Est nu s-a
diminuat.
Desigur, cele două Războaie Mondiale și Războiul Rece – cele mai recente
confruntări Vest-Est și Est-Vest – nu au reușit să epuizeze potențialul de conflictualitate
dintre Est și Vest și nici să aducă argumente temeinice care să susțină și să întrețină
continuitatea acestuia.
E drept, cele patru coridoare strategice de care am amintit mai sus nu mai
sunt în totalitate ceea ce au fost ele cândva, dar nici prea departe de sensul lor
de odinioară nu sunt. Marile corporații, înalta tehnologie și rețeaua au reușit să
diminueze importanța lor fizică, iar Organizația Națiunilor Unite, Consiliul ei de
Securitate, Uniunea Europeană și NATO, implozia Uniunii Sovietice și desprinderea
Țărilor Baltice, a Țărilor Caucaziene, a Țărilor din Asia Centrală, a Ucrainei și chiar
a Belarus de marele Imperiu Roșu au creat, o vreme, o nouă realitate, mutând falia
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geopolitică și geostrategică a continentului European, din inima Germaniei, pe axul
Marea Neagră – Marea Baltică, adică acolo unde începe Rusia.
Continuarea acestui proces de înaintare a Occidentului în spațiul pe care Rusia
îl consideră de siguranță strategică pentru ea (un astfel de spațiu se află, de regulă,
în afara frontierelor proprii, limitrof sau nu acestora, și este luat în calcul pentru
punerea în operă a unui concept de apărare înaintată, de acțiune preemptivă sau
chiar preventivă) a ofensat semnificativ Rusia. Ceea ce s-a petrecut în Ucraina se
înscrie în acest scenariu și încă nu este totul. Readucerea Crimeii și a o parte din
teritoriul Ucrainei – partea estică, cea cu resurse – sub aripa Rusiei are ca efect
asigurarea unui control strategic rusesc al Mării Negre, adică al coridorului strategic
maritim de Sud, chiar dacă un astfel de control este destul de relativ, dacă avem în
vedere că mai mult de jumătate din litoralul acestei mări aparține unor țări care fac
parte din NATO (Turcia, Bulgaria și România), iar strâmtorile sunt controlate de
Turcia. Prezența navelor americane în Marea Neagră și amplasarea forțelor NATO
pe axul Marea Mediterană Marea Neagră arată care-i, de fapt, noua realitate deschisă
în urma summit-ului de la Vilnius din toamna anului 2013 și a declanșării crizei
ucrainene.
Dar Rusia a redevenit o putere de prim rang în Marea Neagră, iar intervenția
ei prin surprindere în Siria a arătat, între altele, nu numai că este o mare putere care
nu poate fi oprită- decât printr-un război nuclear pe care nimeni nu și-l dorește, ci
și faptul că are interese strategice în Orientul Mijlociu, în Mediterana și chiar în
Oceanul planetar.
Cu alte cuvinte, Rusia nu numai că nu acceptă scenariile de destrămare și
împărțire a teritoriului său imens, despre care s-a scris atât de mult, dar dorește să
participa activ la elaborarea și punerea în operă a noilor politici și strategii de control
și prăduire a lumii. Dacă are sau nu o astfel de capacitate și de capabilitate, rămâne
desigur de văzut, dar intenția ni se pare destul de clară, chiar dacă această mare
țară, care se întinde pe două continente, are încă foarte multe probleme de rezolvat
privind economia, finanțele și chir relațiile cu vecinii. Organizația de Cooperare de
la Shanghai, forumul țărilor BRICS, parteneriatele strategice cu China, cu India și,
desigur, cu Statele Unite ale Americii, acordul de cooperare și parteneriat cu Uniunea
Europeană și multe, foarte multe altele sunt modalități prin care Rusia a dorit și,
desigur, dorește să intre într-o normalitate care să diminueze presiunile asupra sa și
să-i permită o dezvoltare economică durabilă, concomitent cu întărirea puterii sale
militare și reechilibrarea situației strategice în zonele de interes strategic major, chiar
vital pentru Rusia. Iar una dintre aceste zone este Ucraina.
Se pare că Rusia nu va accepta un program occidental în Ucraina, decât cu
prețul ruperii acesteia în două și crearea a ceea ce s-a numit Novorosia – mare parte
din Estul și Sudul Ucrainei de azi, prin încorporarea în noul concept de țară, început
cu separatismul de la Lugansk și Donețk a zonei extinse de litoral, precum și a
regiunii Cahul și Ismail din stânga brațului Chilia al fluviului Dunărea și a zonei
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transnistrene. Un astfel de scenariu este posibil oricând, având în vedere interesul
Rusiei pentru Gurile Dunării și conflictul grav care s-a creat între Rusia și Ucraina,
în urma opțiunii acesteia pentru un concept european și nu pentru unul CSI. Probabil
că Rusia nu va merge atât de departe, dar de aici nu rezultă că n-ar fi posibil să aibă
în vedere și o astfel de opțiune.
Criza ucraineană care s-a soldat, între altele nu doar cu pierderea Crimeii –
obiectiv de importanță geopolitică și geostrategică pentru Rusia –, ci și cu războiul
hibrid din zona Lugansk și Donețk și cu insuccesul armatei Ucrainei în fața rebelilor,
fapt pentru care s-au încheiat două acorduri de încetare a focului, ambele în avantaj
pentru forțele rebele. Este de neînțeles cum niște forțe rebele, fără o pregătire
militară temeinică, au putut ține în șah o armată regulată, în general bine dotată, care
a folosit cam tot ce avea în dotare – de la blindate și armament individual la rachete
tactice – plus sprijinul unor batalioane care s-au mobilizat sau automobilizat, tocmai
pentru combaterea acestor rebeli ucraineni ruși sau pro-ruși. Desigur, toată lumea
înțelege că aici este mâna Rusiei și a tehnologiei rusești. Probabil că Ucraina nu va
accepta o astfel de situație și va face tot ce este posibil pentru a recupera teritoriul
(unde sunt principalele resurse ale țării: cărbune, petrol, minereuri etc.) din mâna
rebelilor, încercând să obțină un ajutor occidental mai consistent, în timp ce rebelii
nu vor renunța la ceea ce au obținut, decât cu un preț foarte scump pentru Ucraina
care va consta fie într-o autonomie teritorială semnificativă, fie în federalizarea țării
sau, și mai grav, în ruperea acesteia în două. Criza ucraineană nu s-a încheiat. Este
doar în stand by.
În schimb, falia strategică Marea Baltică – Marea Neagră trece acum chiar
prin inima Ucrainei. Ea cuprinde însă întreaga Ucraină și Republica Moldova, în
pofida faptului că țările respective au semnat un acord de colaborare și parteneriat
cu Uniunea Europeană. De o parte și de alta a acestor țări și a frontierei estice a
Țărilor Baltice, s-au poziționat și sunt în curs de poziționare forțe ale NATO și forțe
ale Rusiei. Cele două comandamente strategice pentru regiunile militare de Vest și
de Sud, respectiv, cel de la Sankt Petersburg, pentru Regiunea Militară de Vest, și
cel de la Rostok pe Don, pentru Regiunea Militară de Sud, sunt responsabile cu
realizarea acestui dispozitiv, specific unui nou Război Rece sau, mai degrabă, unui
nou concept fie de complementaritate la ceea ce deja există, fie pentru o reactivare
și o recentrare în spațiul european a efortului strategic pentru noile bătălii de mâine
(bătălia pentru resursele euro-asiatice, bătălia pentru resursele arctice, bătălia pentru
rutele de transport, bătălia pentru coridoarele strategice de care vorbeam, bătălia
pentru cyberspațiu etc.).
Desigur, această repoziționare nu va genera, probabil, imediat o confruntare
violentă Est-Vest, dar nici nu o va exclude în mod categoric, chiar dacă efectele
unei astfel de confruntări ar putea să fie ultimele pentru civilizația umană care abia
începe să intre în epoca sa cea mai frumoasă și cea mai complexă, cea a civilizației
cognitive.

166

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(26)/2016

GEOPOLITICA MĂRII NEGRE
Spunem toate acestea, aici și acum, întrucât relațiile de pe planeta Pământ
sunt extrem de bulversate și extrem de încordate. Ele nu sunt condiționate doar de
interesele marilor puteri și de interesele tuturor țărilor, ONG-urilor și altor structuri
statale, non-statale sau contra-statale, ci mai ales de interesele corporațiilor, ale
transnaționalelor sau multinaționalelor, ale unor structuri din umbră care au putere
financiară discreționară și care for să modeleze lumea potrivit intereselor lor.
Marele paradox al omenirii din această epocă este cel dintre progresele
uimitoare ale științei, tehnologiei, ale cunoașterii și accesului la informație și
nivelul tot mai mare și tot mai sofisticat de insecuritate. Lumea nu mai prididește
cu identificare, analizarea și clasificarea pericolelor și amenințărilor de ieri, de
azi și de mâine, în timp ce practica extrem de periculoasă de a pune etichete pe
țări și popoare, de a opera în mod voluntarist și chiar primitiv cu aceste identități
civilizaționale statale care se străduiesc să supraviețuiască acestui tăvălug financiar
cu evoluții speculative și haotice ce produce criză după criză, generează, la rândul
ei, rupturi și falii care ar putea, la un moment dat, să elibereze întreaga furie a
nedreptăților și arbitrariului care s-a acumulat de-a lungul secolelor. Omul este o
ființă care aspiră la dreptate, chiar dacă nu este niciodată mulțumit de ea. Acțiunile
Occidentului asupra Orientului Apropiat și Orientului Mijlociu, zonă considerată ca
generatoare de pericole și amenințări, inclusiv de natură teroristă, n-au dar nici pe
departe rezultatele scontate. E drept, Orientul Mijlociu și, în general, lumea araboislamică nu s-a unit împotriva Occidentului, dar nici n-a scutit Occidentul de efectele
intervenției sale complicate în această lume care, se pare, nu acceptă impunerea
valorilor democratice, așa cum sunt ele percepute în Occident. Ceea ce contează, în
Occident, în Orientul Mijlociu, este petrolul din Golf și, pentru americani, probabil,
o mai bună repoziționare a forțelor în vederea dominanței strategice și controlului
rutelor.
Ultimul episod din „Primăvara arabă” trebuia, probabil, să-l constituie
înlăturarea rapidă a conducerii de la Damasc, eliberarea țării de o conducere
dictatorială și realizarea, în acest fel, a încercuirii strategice a Iranului. Dacă Bashar
al-Assad demisiona, probabil că Siria nu ar fi suportat cinci ani de război cumplit,
iar islamiștii și-ar fi văzut în continuare liniștiți de treabă. Aici, se știe, a intervenit
Rusia. Mai întâi diplomatic, propunând, ca soluție importantă, distrugerea arsenalului
chimic al Siriei, oprind astfel intervenția americană, apoi, în acest an, cu o forță
expediționară bine pusă la punct și extrem de eficientă. Motivele relevate de Rusia
sunt cele clasice: solicitarea legitimă de ajutor de către conducerea de la Damasc, în
momentul când capitala Siriei era aproape încercuită; lovirea teroriștilor din Statul
Islamic (SI) la ei acasă, pentru ca Rusia să nu fie nevoită să-i lovească pe teritoriul ei;
combaterea celor patru mii de teroriști ceceni care se alăturaseră SI etc.
Această mișcare a fost oarecum neașteptată. De regulă, Rusia nu a folosit
decât rareori corpuri expediționare și nici nu a intervenit cu forțe în alte zone decât
cele din proximitatea sa strategică. Un caz în care totuși Rusia a folosit o manevră
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strategică navală pe linii exterioare globale este cel din 1905, când Flota Mării Baltice
a parcurs 18.000 de mile marine, înconjurând Europa, Africa și Asia, pentru a lovi
dinspre Est, din Oceanul Pacific, forțele japoneze care pătrunseseră pe teritoriul său.
Obiectivele strategice urmărite de Rusia prin această intervenție sunt, probabil,
mult mai numeroase decât cele anunțate oficial de liderul de la Moscova. În felul
acesta, se pare că Rusia și-a anunțat decizia sa de a redeveni o putere strategică
globală și de a readuce Moscova la masa marilor puteri care iau decizii ce privesc
Terra, mediul de securitate internațională și, desigur, Cosmosul. La drept vorbind,
Rusia nu a redevenit o putere strategică globală, ci doar a anunțat în forță ceea ce n-a
încetat nicio clipă să afirme de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace: Rusia
a fost, este și va fi o mare putere globală, cum spun, în discursurile lor, aproape
toți oficialii ruși. Deși nu a încheiat încă procesul de modernizare a forțelor sale
armate, este foarte posibil ca Rusia să aibă deja o capacitate ofensivă și disuasivă
remarcabilă. Desigur, dacă vorbim în termeni de potențial economic și, mai ales,
financiar, comparația cu NATO și, îndeosebi cu SUA, este net defavorabilă Rusiei.
Cu un PIB doar de 3.718 miliarde de dolari, estimat în 2015 (locul 7 în lume), Rusia
nu-și poate permite un efort militar egal cu cel al Statelor Unite, care au un PIB
estimat în 2015 a fi de 17.950 miliarde de dolari. La acesta se adaugă uriașul PIB
al Uniunii Europene, de 19.180 miliarde dolari (locul 2 în lume, după China, care a
realizat deja, în 2015, un PIB de 19.390 miliarde de dolari), dar care nu este foarte
interesată în a-și crește puterea militară în ritmul în care și-o cresc, în continuare,
Statele Unite, Rusia și, desigur, China.
Potrivit unui studiu publicat pe 28 martie 2013, costurile războaielor din
Irak și din Afganistan ar fi, pentru Statele Unite ale Americii, între 4.000 și 6000
de miliarde de dolari. Aceste costuri vor afecta bugetul guvernului pentru deceniile
următoare.12 Desigur, o parte din aceste sume au fot plătite complexului militaroindustrial. Avantajele unor astfel de cheltuieli sunt atât geopolitice și geostrategice
(poziționarea mai bună a dispozitivului global american în vederea menținerii
dominanței strategice și pregătirii corespunzătoare pentru soluționarea viitoarelor
conflicte), cât și economice.
Cheltuielile Rusiei cu ocazia intervenției din Siria nu sunt comparabile cu
cele americane, desigur, ci sunt destul de modeste. După unele evaluări, ele se ridică
la 1-2 miliarde de dolari pe an și sunt suportate dintr-un buget al apărării de 54 de
miliarde de dolari. Avantajele intervenției în Siria, pentru Rusia, sunt însă destul de
substanțiale.
La 10 mai 2016, Vladimir Putin spunea că aviația rusă care acționează în Siria
a realizat 10.000 de ieșiri, lovind 30.000 de ținte teroriste și distrugând peste 200 de
rafinării de petrol deținute de teroriști.
Etats-Unis : les guerres en Irak et en Afghanistan coûteront plus que prévu, http://www.lemonde.fr/ameriques/
article/2013/03/29/etats-unis-les-guerres-en-irak-et-en-afghanistan-couteront-plus-que-prevu_3150625_3222.html
12
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Pozițiile diferiților lideri ai Uniunii Europene față de intervenția Rusiei în
Siria sunt destul de nuanțate. Unii consideră că o astfel de intervenție este benefică,
alții, dimpotrivă, cred că va complica și mai mult lucrurile, întrucât îl susține pe
președintele sirian în funcțiune. Multe țări din Uniunea Europeană nu se cramponează
însă de această problemă.
Important este ca ostilitățile să fie oprite, iar amenințarea unui nou val de
șapte milioane de emigranți sirieni, care ar crea și mai multe dificultăți continentului
european, să fie contracarată. De fapt, numai Franța mai susținea, la vremea
respectivă, ca o condiție esențială, îndepărtarea lui Bashar al-Assad de la conducere.
Cu sau fără el, important este ca războiul din Siria să înceteze. Dar acest lucru nu
se poate realiza decât dacă forțele implicate în acest război se coalizează împotriva
Statului Islamic și a jihadiștilor.
Cert este că Rusia care, în urma crizei ucrainene, era cvasi-izolată pe scena
internațională, a revenit la masa marilor puteri ale lumii, iar situația de la frontierele
sale a trecut cumva pe un plan secund. Intervenția Rusiei în Siria se pare că fusese
planificată înainte crizei ucrainene, pentru că Rusia are interese destul de mari în
zonă: acces în porturile siriene Tartus și, acum, iată și Latakia, din Estul Mediteranei,
export de produse și vânzare de armament în zonă, extinderea zonei sale de siguranță
strategică pe cercul al doilea (în primul cerc situându-se țările vecine: Ucraina,
Belarus, Țările Baltice și țările din Asia Centrală), zădărnicirea sau dezamorsarea
dispozitivului american de încercuire strategică a vastului teritoriu rusesc etc.
Propunerea făcută de Moscova și acceptată de americani de încetare a focului
viza nu doar un concept umanitar, ci și clarificarea poziționării rebelilor, fie o
atitudine de încetare a focului în vederea acceptării lor la viitoarele negocieri politice,
fie trecerea lor în tabăra jihadiștilor, susținuți de Qatar, Turcia și Arabia Saudită.
Rusia apare, în și prin această intervenție intempestivă, bine organizată, foarte
amplă (în ceea ce privește forțele și mijloacele folosite), cu pierderi minime și destul
de eficientă, ca salvatoare și chiar ca învingătoare, cel puțin, pentru această etapă. De
aici nu rezultă că falia strategică Marea Neagră – Marea Baltică a fost dezamorsată
sau trecută într-un plan secund, ci doar faptul că Rusia chiar a dorit să demonstreze
capabilitatea sa militară și abilitatea sa strategică (așa cum a făcut-o și în sutele
de exerciții desfășurate în toate zonele și punctele importante ale vastului teritoriu
rusesc.
Un funcționar din serviciile de informații americane remarcat că, în pofida
dificultăților sale financiare, Rusia a reușit să suporte lejer costurile de 1-2 miliarde
de dolari pe an, finanțate de la buget�, ceea ce arată că, la nevoie, și cu bani puțini se
poate face o treabă bună. Moscova și-a propus să-l ajute pe Assad (Rusia îl consideră
președinte legitim al Siriei, ales prin vot) și să creeze condiții pentru ca armata siriană
să obțină unele victorii, să recucerească unele puncte cheie, între care și autostrada
Alep, Damasc, orașul Raqqa, capitala Statului Islamic, ceea ce este chiar foarte
mult. Desigur, Rusia nu a plecat din Siria, aviația ei nu a încetat să sprijine acțiunile
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forțelor siriene, dar noile intervenții vor fi, probabil, punctuala, asupra unor obiective
selectate cu multă grijă.
Aceasta nu înseamnă că Statele Unite și coaliția realizată de aceștia au dat
înapoi, ci doar că, în ecuație, a intervenit și Rusia. Atitudinea viitoare a Statelor
Unite nu se va schimba, probabil, în mod esențial, nici după alegerile prezidențiale
din această mare țară, dar Rusia a intrat deja în acest joc foarte complicat, care nu-i
va aduce, desigur, prosperitate, ci doar ostilitate și foarte mari cheltuieli. Cursa
înarmărilor și bătălia pentru puterea globală sunt extrem de costisitoare, iar beneficiile
pot fi egale cu zero sau doar cheltuieli irecuperabile, adică pierderi.
Acest joc strategic periculos nu este, de fapt, un simplu joc, ci o repoziționare
și o testare a forțelor, mijloacelor, resurselor și acțiunilor pentru situații mai grave.
Probabil că nu se va ajunge la un conflict armat deschis între marile puteri, dar
tensiunile vor aduce, în afară de o retorică pe care nimeni nu dorește să o audă, și noi
tensiuni care vor adânci și mai mult discrepanțele și faliile dintre mulțimile de lumi
din care se compune și se recompune mereu această lume a noastră.
În loc de concluzii
De o parte și de alta a axului Marea Neagră – Marea Baltică, NATO și Rusia se
află din nou față în față, ca în vremea Războiului Rece, dar, de data aceasta, chiar la
frontierele vestice ale Rusiei, în vecinătatea acestora sau în zona de interes strategic
nemijlocit pentru marea putere nucleară de la Est. Vestul și Estul nu și-au dat mâna,
nu au îngropat securea de război și nici nu au de gând să o facă, întrucât războiul,
fie el și doar ca o posibilitate sau ca o sabie nucleară a lui Damocles deasupra unor
civilizații care, pe măsură ce strălucesc, încep să apună, face parte din viața planetei
Pământ.
Uniunea Europeană, chiar dacă nu se aliniază prin toate țările și prin toate
mijloacele care fac parte din acest summum civilizațional al planetei, la această falie
strategică Marea Neagră – Marea Baltică, își are și ea marile ei probleme. Brexit este
doar una dintre ele. Conceptele de regionalizare și cele de spații oarecum privilegiate
– a se vedea, spre exemplu, spațiul Shengen, în care și prin care Uniunea este ea
însăși, chiar în interiorul ei cel mai fierbinte, divizată – sunt și ele, la rândul lor, tot
probleme. Și încă foarte mari. Apoi, accesul la fondurile europene, modalitățile de
generare și de punere în operă a unor concepte de securitate și apărare, criza din
Grecia, atacurile teroriste, fenomenul migraționist, în mare parte, efect al unor politici
occidentale de divizare, controlare și stăpânire a Orientului Mijlociu, culminat cu
unul dintre cele mai distrugătoare războaie de la cea de a Doua conflagrație mondială
încoace, Războiul din Siria, eșecul denumit „Primăvara arabă” sunt efecte de falie
ale continuării unor politici de extindere, de divizare, de îndiguire, de repoziționare
a forțelor și mijloacelor în vederea unor confruntări de mâine etc.
Din păcate, lumea se înarmează, așa cum a făcut-o mereu de-a lungul secolelor
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și mileniilor. Marile puteri își consolidează pozițiile, se regrupează în jurul unor
concepte – de fapt, în jurul unor mari interese, vitale pentru ele –, noua civilizație a
cunoașterii presează puternic, fenomenul terorist proliferează, fenomenul demografic
creează cicloane și evoluții ciudate, nu mai există, practic, nici un colț de liniște delină și de siguranță optimă pentru nimeni și pentru nimic. Falia strategică de care
vorbeam mai sus este doar unul din aceste numeroase efecte.
România se află într-o tabără foarte puternică și într-un club foarte select. Dar
acest „se află” nu înseamnă că și înțelege pe deplin de ce, cum și pentru ce se află
acolo, în ce calitate și pe ce post. Înstrăinându-și resursele, distrugându-și potențialul
economic, industria, inclusiv sau în primul rând industria de apărare, agricultura,
pădurile, sistemul educațional și pe cel de sănătate, țara noastră, chiar dacă este
partener strategic al Statelor Unite, nu are practic (cel puțin la nivelul conducerii ei
superioare) nici un dram de înțelepciune strategică și nici un cuvânt de spus, chiar
dacă acest pământ din Pământul lui Dumnezeu, a crescut un popor răbdător, tolerant,
înțelept și statornic. Din nou, noii îmbuibați ai vremii au dat din coate, au vândut
aproape toată avuția națiunii și a resurselor ei (ale ei, nu ale lor) pentru a-și umple
buzunarele, întrucât ei, acești hoți de drumul mare – unii, descoperiți și dovediți,
alții, nu – nu au nici patrie, nici istorie, nici demnitate, nici onoare, nici datorie, ci
doar un orgoliu nemăsurat, lăcomie și poftă de putere discreționară. Ei și, evident, cei
care i-au slujit și îi slujesc, au reușit să înstrăineze resursele țării, să alunge populația
pe meridianele Europei și în lume și generând una dintre cele mai grave căderi
economice, sociale și educaționale, cu consecințe greu previzibile pentru viitor.
Dar România se află chiar în primul eșalon al NATO în această reactivare a
Alianței, ocazionată de criza ucraineană și de redeschiderea faliei strategice Marea
Neagră – Marea Baltică. România, împreună cu Turcia, Bulgaria, are cam același
rol în această repoziționare strategică de falie, pe coridoarele strategice de Sud (al
Dunării și al Mării Negre, Mării Mediteraneene), pe care-l are Polonia, împreună cu
Cehia, Slovacia și Țările Baltice pe coridorul strategic baltic și pe coridorul strategice
central european terestru.
Este nevoie de multă, de foarte multă înțelepciune strategică din partea tuturor
celor care sunt implicați, într-o formă sau alta, în această nouă fațetă a unei străvechi
paradigme geopolitice.
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OPERAȚIA STRATEGICĂ INTEGRATĂ
AEROTERESTRĂ ȘI AERONAVALĂ
(OSIAA), ÎN CONDIȚIILE EXPANSIUNII
COGNOSPAȚIULUI
(Punct de vedere)

OPERATION STRATEGIQUE INTEGREE
AEROTERRESTRE ET AERONAVALE
(OSIAA) EN CONDITIONS DE
L’EXPANSION DE L’ESPACE COGNITIF
(COGNO-ESPACE)
(Opinion)

General de brigadă (ret) CS I dr. Gheorghe VĂDUVA1
Résumé
Opération Stratégique Intégrée Aéroterrestre et Aéronavale (OSIAA)
devienne un modus vivendi de la guerre moderne, sous la pression subtile
de l’espace cognitif (cogno-espace). Elle mette en œuvre un nouveau niveau
de l’Opération Stratégique Cognitive Intégrée (OSCI), l’opération de cognoespace. Evidemment, ce type d’opération dépende de haute technologie, de
technologie de l’information et surtout de la qualité du commandement. Il
y a, dans la guerre modern (y compris dans la guerre hybride), un espace
cognitif essentiel qui se retrouve, en même temps, dans la décision stratégique
et opérationnelle et dans l’espace du combat ou l’intégration des forces,
des moyens, des informations et des connaissances réclame une conduite
dynamique et très complexe et un commandement intégré. Dans la guerre
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eseuri și articole pe o tematică foarte diversă..
1

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(26)/2016

173

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
moderne, cette sorte d’intégration dynamique dépende, de plus en plus, de
cette catégorie de force qui est la plus rapide et la plus capable d’effectuer la
manœuvre intelligente, rapide et flexible dans toutes les quatre dimensions :
terrestre, aérienne, navale et cyber. C’est la force aérienne. Autrement dire,
l’avion devienne, dans la guerre moderne, y compris dans la guerre basée
sur la connaissance, dominée donc par l’espace cognitif, le principal moyen
intégrateur de l’espace du combat et de l’espace stratégique, opérationnelle et
même tactique. Ça signifie une mutation essentielle dans l’espace du combat
et un nouveau paradigme stratégique: centrer l’effort de la guerre sur l’avion
et, en même temps, sur l’ordinateur et sur le mot…
Mots-clefs: opération aéroterrestre, opération aéronavale, avion multi-rôle,
avion sans pilote, décision stratégique, décision opérationnelle
Introducere
Este clar pentru toată lumea că omenirea trăiește un război continuu, așa cum
trăiește o luptă continuă pentru viață și, mai ales, pentru supraviețuire. Războiul lumii
este tot atât de diversificat și de complicat cum este însăși viața lumii. Omul nu știe
cum să facă și ce să mai facă pentru a trăi cât de cât într-un mediu stabil de securitate,
pentru a supraviețui cohortelor de amenințări și a-și reduce cât de cât vulnerabilitățile
sale imense la acestea. Nu există niciun semn că omenirea ar avea altă opțiune
decât cea a confruntării endogene continue. Pacea, stabilitatea, protecția mediului
etc. sunt, e drept, alternative la război, dar și areale sofisticate și greu de înțeles de
pregătire a războiului și, evident, de desfășurare a acestuia. Nu numai omenirea, ci
întregul Univers se află într-un fel de război continuu, variabil și complicat. Se pare
că, niciodată, războiul – acest fenomen care târăște lumea după el și o împinge tot
înainte ca într-un maraton fără trasee și fără final, el însuși făcând parte, ca și timpul,
din incandescența și fenomenologia conflictuală a lumii – nu va putea fi nici oprit,
nici încercuit și nici măcar cunoscut pe deplin. Pentru că el, eternul război cosmogeo-bio-psiho-social, uneori și militar, dar totdeauna economic, psihologic, mediatic
și cognitiv al omenirii este ca însăși viața omului, a mediului biotic și a Universului:
un vulcan clocotitor cu erupții greu de controlat, de cunoscut și de înțeles.
Pentru acest război etern, deopotrivă blestemat și acceptat ca atare, niciodată,
în lunga sa existență, omenirea n-a încetat să se înarmeze și să se conformeze unor
principii ancestrale. La urma urmei, omul însuși este o armă în propria sa viață, în
propria sa existență, în propria sa cogniție. O armă care, totdeauna, se va arma și
înarma până în pânzele albe. Și se va împlătoșa până în creștet. Pentru că omul –
chiar și cel mai pacifist dintre noi – este și, probabil, așa va fi mereu: un războinic.
Un războinic aflat mereu în stare de alertă, cu teama de mai rău operaționalizată, cu
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toți senzorii activați, cu gândul și cu viața mereu pe metereze.
Războaiele de azi sunt la fel cu cele de ieri, cu singura deosebire că războaiele
actuale, și cu atât mai mult cele viitoare, vor fi nu doar înalt tehnologizate, ci și din
ce în ce mai complicate, mai sofisticate, mai costisitoare, multidimensionale, hibride
și fratricide. Și, în esența lor, tot așa cum au fost toate: distrugătoare și primitive.
Omul a transformat războiul nu doar într-o modalitate de a-și impune voința
strategică asupra celuilalt, ci și într-un mod de a gândi, de a-și proiecta viața și
devenirea. De aceea, pe măsură ce timpul a trecut și lumea s-a dezvoltat, războiul a
devenit și devine mereu, în fiecare zi și în fiecare ceas, un instrument de cucerire și
dominare a cognospațiului2, această nouă dimensiune a ființării umane și centrării ei
pe generarea cogniției.
Aceasta este, deopotrivă, componenta subtilă, omniprezentă, și, aparent, foarte
discretă, percepută (atunci când este percepută), mai degrabă, ca un efect al efectelor
și nu ca o determinare a determinării, ca un modus vivendi al războiului. Războiul,
înțeles în continuare ca o continuare prin mijloace violente a unei politici, mai exact,
ca un mijloc de punere în operă, cu ajutorul armelor, a unei decizii politice, pare
foarte îndepărtat de spațiul cognitiv, de cognospațiu, fie și pentru simplul motiv
că, așa cum spuneau anticii, când vorbesc armele, muzele, ca și legile, tac (inter
arma silent muse/ inter arma silent leges). Ar trebui să fii nebun ca să poți avea
curajul sau tupeul să spui că războiul este, de fapt, un mod de a extinde cognospațiul,
cucerind adică necunoscutul sau măcar o parte din el. Așa cum spunea Blaga, cu
cât cunoaștem mai mult un lucru, cu atât îl cunoaștem mai puțin, întrucât ne dăm
seama că necunoscutele, de fapt, se amplifică, spațiul necunoscut fiind, așa cum se
știe, infinit. Războiul, în orice formă s-ar desfășura, nu este un mijloc specializat al
cunoașterii, ci un mijloc de impunere, adesea, prin distrugere, a unei decizii politice
rezultată dintr-un interes strategic, chiar dacă, în urma acțiunii armate, rezultă și
cogniție. În prezența armelor, tac doar muzele, deși marile războaie ale lumii au
fost cântate, lăudate sau condamnate în opere de artă nemuritoare. Nu tace însă și
rațiunea.
I. Cognospațiul, ca spațiu de confruntare și ca efect generator de
conflictualitate
Omul este o ființă cognitivă. Prin excelență, el trăiește nu doar în spațiul fizic,
ci mai ales în cel cognitiv. De aceea, spațiul cognitiv sau cognospațiul reprezintă
nivelul superior al ontologiei ființei umane, locul în care omul trăiește și viețuiește,
ființează și creează prin cuvânt, prin raționament, prin gând. Cognospațiul este, în
Înțelegem prin cognospațiu un concept care exprimă dimensiunea multiplă, complexă și variabilă a cunoașterii
și, în același timp, efectul acestui proces complicat prin care spațiul cunoscut se extinde pe seama celui necunoscut,
într-o maieutică și, în același timp, într-o dialectică pe care Heidegger o numea existență și timp, ființa fiind, de fapt,
conexare cu interiorul ei dinamic, rezultând de aici ființarea, ca proces complicat al ființei, desfășurat cu ajutorul unui
integrator sinergizant, timpul.
2
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primul rând, un spațiu al rațiunii, un spațiu rațional. Aici încap, deopotrivă, judecățile
de valoare, valorile tezaurizate, dar și interesele dinamice, adică mobilurile acțiunii
umane. Nici un om nu există în afara cognospațiului, nici un spațiu al ființării ființei
umane nu există în afara oamenilor. Omul a creat, deopotrivă, orizontul de așteptare
și suportul cognitiv al mișcării și dezvoltării, iar acest suport nu este altceva decât un
mod de a genera condiționat și controlat interesul, adică motivația acțiunii.
Obiectivul strategic esențial și, deopotrivă, efectul dorit și planificat al
conflictualității umane endogene se centrează, din perspectivă ofensivă, pe dominanță
strategică și, din perspectivă defensivă, pe rezistență și supraviețuire. D-a lungul
mileniilor, modus-ul vivendi al poporului român s-a bazat nu pe strategia dominanței,
ci pe cea a supraviețuirii, iar nucleul acesteia l-a constituit, în toate epocile, rezistența
prin cultură. Sistemele de valori acumulate de-a lungul mileniilor de strămoșii noștri
(credința în Dumnezeu, obiceiuri, reguli de comportament, obiecte de cult, ritualuri,
simboluri, mod de a trăi în comunități stabile, cu structuri neschimbate de sute și chiar
de mii de ani) au fundamentat o identitate civilizațională specifică, foarte rezistentă
la factori perturbatori, bazată, în general, pe flexibilitate tactică și operațională și
pe o inteligență strategică strălucită. Indiferent de vremuri și vremuiri, românii au
rămas mereu în picioare. Valurile populațiilor migratoare războinice au trecut, noi
am rămas. Desigur, decimați, loviți din toate părțile, uneori chiar dezbinați și umiliți,
dar cu suficiente resurse în patrimoniul ancestral, pentru a avea puterea de a continua
și chiar de a o lua de la capăt.
Pentru români, cognospațiul, înțeles nu doar ca un sistem de valori, cunoștințe
și areal, ci și ca o construcție continuă cu geometrie complicată și flexibilă în real și
ideal, ca gând și cuvânt, ca intuiție sensibilă și încredere în Dumnezeu și în Destin,
ca inovație intrinsecă dată și inteligență creatoare aplicată, a reprezentat, din toate
timpurile, un fel de tărâm al ființării, apărat și protejat de om și de Dumnezeu, de
spațiul fizic și de cel spiritual, adesea contopite în aceeași rezonanță și în aceeași
identitate cognitivă. Omul este, pentru noi, ceea ce știe că este și trebuie să fie. Iar
acest trebuie, dincolo de solen-ul kantian, rămâne norma morală a neamului nostru și
imperativul categoric al duratei spațiului cognitiv românesc.
Din păcate, în afara unor repere inconfundabile, care au făcut din noi un
neam de piatră și de apă de izvor și care se materializează în momentele cruciale
de supraviețuire românească, nu au existat prea multe momente de consonanță și
coerență strategică, cei mai mulți dintre conducătorii noștri aplecându-se după cum au
bătut (sau n-au bătut) vânturile lumii și ale Europei. De aceea, cognospațiul românesc
are în el multă piatră, dar și mult grohotiș, mult foc, dar și multă apă, caractere, dar
și oameni fără caracter, bătuți de vânturi, glorii sublime și drame sfâșietoare. Adică,
mult ogor, dar și mult nămol.
Au fost momente și perioade confuze, chiar dramatice, când cei care ne-au
condus nu au înțeles mai nimic nici din vocația poporului român, nici din presiunile
vremurilor. Ei au creat, din necunoaștere, din neverticalitate sau, pur și simplu, din
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hărnicia prostiei, situații foarte complicate, plătite cu sângele a milioane de români
care au murit cu vitejie și onoare în lupte pentru păstrarea pământului strămoșilor.
Cognospațiul românesc este uriaș, complicat, eroic și, în același timp, tragic,
iar atunci când îți dai seama că unii dintre cei ajunși în fruntea țării nu înțeleg mai
nimic din lecția istoriei și doar încearcă să se adapteze la vremuiri, trăiești un ciudat
sentiment de neliniște și de revoltă. Este și cazul vremurilor pe care le trăim azi.
Decidenții politici ai României ultimului sfert de veac n-au înțeles mai nimic din
importanța strategică a cognospațiului românesc și au continuat să susțină, să întrețină
și chiar să producă distrugerea necondiționată a acestuia, inclusiv a pilonilor săi de
rezistență, să înstrăineze România de propria sa identitate, să-i anihileze structurile
de rezistență, resursele, valorile și sistemul imunitar, fundamentele istorice, credința
și armata.
Ignoranța, prostia, aroganța, golănia, mojicia, interesul meschin, lăcomia,
slugărnicia, lipsa de caracter a unora dintre cei care au accesat, fără demnitate, cele
mai înalte scaune de demnitari, devenind decidenți politici și strategici, la adăpostul
primirii noastre în NATO și în UE, au măcinat precipitat și intempestiv temeliile vetrei
strămoșești, limba și cultura, infrastructurile și viața oamenilor și toate sistemele de
securitate și apărare, acordând atenție doar componentei represive interne, ca și cum
poporul român ar fi principalul dușman al poporului român și al României.
Cognospațiul românesc este, la ora actuală, făcut varză, pilonii săi erodați,
mecanismele sale analitice cangrenate, învățământul deznaționalizat, valorile
naționale deteriorate, 40 la sută din fondul agricol înstrăinat, resursele date aproape pe
gratis la alții, parteneriatele strategice compromise, interesul național vital estompat
și chiar complet necunoscut liderilor, țara aservită, sistemul ei de securitate și apărare
transformat în mici structuri de nișă și, practic, anihilat.
Așadar, cognospațiul românesc nu mai generează, la ora actuală, un imperativ
strategic categoric – cel de supraviețuire a neamului și recreare a potențialelor
inteligente, intangibile, a structurilor și suporturilor acțiunilor de securitate și apărare
absolut necesare, vitale – și nu reușește, sub nicio formă, să se coaguleze în jurul
unor piloni care să permită refacerea capacității și capabilității de apărare a României
și de contracarare a marilor amenințări care au destructurat totul și au vulnerabilizat
sine die pământul strămoșilor.
Distrugerea completă a industriei de apărare, concomitent cu întregul suport
economic național al apărării, a transformat țara într-un spațiu dependent sută la sută
de importuri și pus în imposibilitatea de a se apăra împotriva unei agresiuni din afară
sau din interior. Practic, apărarea țării se bazează exclusiv pe apărarea colectivă,
concept care ființează și funcționează după principiile Tratatului de la Washington,
unde responsabilitatea statelor membre pentru propria lor apărare nu este nici
exclusă, nici neglijată, nici diminuată și cu atât mai puțin înlocuită sau substituită.
De unde rezultă că România, a cărei armată este aproape complet lipsită de resursele
umane, tehnologice și economice necesare ducerii unor acțiuni în cadrul unui război
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de apărare înalt tehnologizat, și-a pierdut aproape în întregime capacitatea de a se
apăra, chiar și temporar, împotriva unui agresor.
Mai mult, România, care se situează printre primele țări din lume care au
avut o industrie aeronautică remarcabilă, chiar performantă, a renunțat de bună voie
și nesilită de nimeni și la propria-i capabilitate industrială aeronautică, așa cum a
renunțat și la celelalte capabilități tehnologice civile și militare, devenind dependentă
de importuri nu doar la tehnologie înaltă și IT, ci la toate capitolele care țin de
domeniul apărării naționale.
II. Operația strategică cognitivă integrată (OSCI) și operația aeroterestră
și aeronavală integrată (OSIAA), în context cognospațial
Cognospațiul românesc este unul sfâșiat, dominat de componente alogene,
neromânești și chiar antiromânești, de capabilități incapabile de generarea suportului
cognitiv absolut necesar efortului național de apărare, conceput și desfășurat nu izolat,
ci în context european și aliat. De aceea, refacerea acestui areal special al cogniției
se înscrie, deopotrivă, în componenta interesului vital și în cea a recondiționării
patrimoniului și pilonilor de rezistență ai neamului românesc la agresiuni și perturbații
de tot felul, contribuind, în același timp, și la creșterea puterii NATO în zona cea mai
sensibilă a acestor vremuri, pe falia strategică Mare Neagră – Marea Baltică.
Pentru aceasta, sunt necesare, deopotrivă, o operație strategică cognitivă
integrată, care să creeze suporturile necesare pentru refacerea puterii strategice a
țării și a capabilităților și capacităților generatoare de potențial uman, material și
acțional foarte consistent, foarte bine pregătit și foarte bine motivat, împreună cu
resursele intrinseci, și de o operație strategică integrată aeroterestră și aeronavală,
care să continue efortul primei și să asigure și cuantumul de concepte, teorii, lecții
învățate, forțe, mijloace și resurse care să permită susținerea și întreținerea acestui
efort vital.
Operația strategică cognitivă integrată este, desigur, specifică cognospațiului.
Nu s-a vorbit de ea până acum, nu este înscrisă în doctrine, manuale și regulamente,
dar, într-o formă sau alta, toate statele din lume o au în vedere. Ea devansează toate
celelalte operații din spațiile hibride și foarte complexe ale confruntării, întrucât, în
condițiile actuale, reprezintă, deopotrivă, suportul acestora și condiția lor necesară.
O astfel de operație este o componentă esențială a războiului continuu, pe care îl
duce fiecare țară pentru a-și consolida și actualiza în permanență structura de
rezistență necesară propriei supraviețuiri și suporturile cognitive optime de generare
a potențialului de care are nevoie pentru a-și crea, la timp, conceptele, forțele,
mijloacele, dispozitivele, politicile, strategiile și resursele de apărare.
Această operație face parte din războiul extrem de complex pe care fiecare
țară îl duce în permanență împotriva tuturor și a fiecăruia împarte, pentru propria ei
supraviețuire. Esența ei constă în crearea cogniției specifice, precum și a suporturilor
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de analiză, cunoaștere, evaluare și contracarare a provocărilor, pericolelor și
amenințărilor la adresa ei, a vulnerabilităților la acestea, a sensibilităților endogene
și a modalităților de acțiune și de reacție pentru a opri și anihila sau măcar diminua
acțiunile ofensive de orice fel, în orice timp și prin orice mijloace ale oricărui adversar.
S-ar părea că o astfel de operație este de competența mediului academic, cel
care are forțele, mijloacele și abilitățile necesare pentru a crea, actualiza și menține
la un nivel operațional nivelul de cogniție necesar nu doar pentru supraviețuire în
războiul și în războaiele lumii, ci și pentru crearea suporturilor de dezvoltare durabilă,
de bunăstare și de securitate.
Desigur, rolul Academiei nu este acela de a face război, ci acela de a crea
cogniție, de a genera patrimoniul cognitiv, prin știință, inovație, invenție și cultură,
într-un cadru universal, într-o libertate deplină, prin efort epistemic și de cercetare
științifică și nu prin angajarea sa vectorială într-un conflict abstract și îndelungat,
specific războiului cognitiv și tuturor celorlalte tipuri de războaie din conflictualitatea
endogenă a lumii. Cognospațiul nu este neapărat teatru de război, dar războiul
pătrunde și în acest spațiu, așa cum a pătruns, practic, în toate domeniile vieții și
activității umane.
De aceea, noi considerăm că o astfel de operație strategică cognitivă integrată
nu trebuie dusă de Academie – care are atribuții și competențe infinit mai largi decât
cele cerute de un război cognitiv –, ci de forțe specializate în acest sens, dar care pot
folosi și trebuie să folosească mediul academic pentru managementul cognospațiului,
înțeles și ca teatru al războiului cognitiv și, implicit, al tuturor tipurilor de războaie
din epoca hibridizării acestora.
Obiectivul cel mai important al operației strategice cognitive integrate este,
considerăm noi, acela de a genera și regenera continuu un nivel de cogniție care
să asigure integralitatea cognitivă a teritoriului național și, pe această bază,
integralitatea sa deplină politică, strategică, operațională și tactică. În acest sens,
operația cognitivă trebuie să realizeze, prin mijloace specifice (informaționale,
culturale, cognitive), următoarele tipuri de cogniții esențiale: cogniția-scut; cognițiasuport; cogniția-izvor; cogniția-efect.
Cogniția-scut realizează protecția cognospațiului împotriva provocărilor,
pericolelor și ameninţărilor de acest tip, prin reducerea vulnerabilităților la acestea.
Cogniția-suport se constituie într-o bază de susținere a politicilor, strategiilor,
dispozitivelor și acțiunilor de protecție activă și reactivă a cognospațiului. Cognițiaizvor reprezintă domeniul generativ al potențialului cognitiv necesar pentru ducerea
războiului cognitiv de apărare a cognospațiului. Cogniția-efect este un produs al
celorlalte tipuri de cogniție și se constituie în una dintre resursele principale pentru
operația strategică integrată aeroterestră și aeronavală, desfășurată în condițiile
expansiunii cognospațiului.
Forțele și structurile care pot concepe, planifica și desfășura o astfel de operație,
pe care noi o considerăm esențială pentru supraviețuirea unei nații în condițiile
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presiunilor dezintegrative globale și ale noului tip de colonialism corporatist și
globalist, sunt forțe și structuri de sinteză, de mare importanță, alcătuite, în principal
din cele existente, dar pe un suport foarte consistent asigurat de mediul academic.
Practic, întregul sistem național de securitate și apărare, în toate componentele
sale, trebuie să fie pregătit pentru a participa la această operație. Noi considerăm
că rolul principal în managementul forțelor, mijloacelor, resurselor și acțiunilor în
vederea conceperii, planificării și desfășurării operației strategice cognitive integrate
revine Statului Major General, singura forță specializată din România la nivel
strategic. Toate celelalte componente ale domeniului de apărare, siguranță și ordine
publică (ale sistemului național de apărare) au, la rândul lor, roluri foarte importante,
strict specializate, îndeosebi la nivel operațional. De aceea, credem că Statul Major
General trebuie să-și includă în competențele sale strategice esențiale și sarcina de
a genera, în cooperare cu celelalte forțe și, îndeosebi cu mediul academic, toate
suporturile necesare pentru o astfel de operație. Nu insistăm prea mult asupra ei,
întrucât ea nu este o operație standard, care se efectuează după un anumit algoritm,
ci una cu geometrie flexibilă, continuă și multidimensională. Operația strategică
cognitivă integrată (OSCI) este o operație-suport, o operație-matcă, generatoare
de efecte foarte importante, hotărâtoare chiar pentru operația strategică integrată
aeroterestră și aeronavală (OSIAA). Coordonatorul principal al acestei operații
trebuie să aibă în vedere, între altele, și următoarele:
- dinamica fluidă a cognospațiului și principalele lui caracteristici;
- cultura strategică a cognospațiului, asamblarea și integrarea în același concept
a tuturor dimensiunilor și culturilor de securitate și apărare naționale și de alianță;
- gradul de integrare a cognospațiului;
- provocările, pericolele și amenințările la adresa cognospațiului, vulnera
bilitățile sale la acestea și, prin urmare, nivelul său de risc de securitate și apărare

Rcs = A ∩ V , unde Rcs este riscul cognospațiului, A – provocările, pericolele și

amenințările și V – vulnerabilitățile cognospațiului la acestea;
- conceptul de acoperire strategică a cognospațiului;
- securitatea și apărarea cognospațiului.
Securitatea și apărarea cognospațiului presupun, în primul rând, desfășurarea
unor acțiuni specifice domeniului cognitiv, inclusiv operații informaționale și
ciberspațiale, dar și declanșarea operației strategice integrate aeroterestre și
aeronavale.
Managerul OSCI trebuie să aibă în vedere centrarea efortului de analiză și de
decizie pe sesizarea și evaluarea momentului-limită, a momentului-prag, de unde
se declanșează OSIAA. Acest moment este foarte important, întrucât de aici începe
escaladarea războiului și trecerea la limită a confruntării, prin folosirea armelor.
Cu alte cuvinte, OSIAA trebuie concepută și planificată în contextul OSCI.
Trecerea de la OSCI la OSIAA nu înseamnă încetarea OSCI, ci amplificarea și
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echiparea acesteia cu o dimensiune aeroterestră și aeronavală, în condițiile în care și
dimensiunea cyber se extinde și se particularizează, fiind intrinsecă OSCI.
În această etapă, vârful strategic de lance se mută în carlinga avionului,
îndeosebi în cea a supersonicului multirol, cu sau fără pilot la bord, în tanc, în
calculator și pe puntea de comandă a navei de luptă.
Noi considerăm OSIAA ca fiind unitară, necesară, multirol, fluidă, flexibilă și
foarte complexă. Complexitatea constă în aplicarea unor variabile complicate cerute
de noul tip de spațiu al luptei, el însuși multidimensional, flexibilitatea se exprimă în
trecerea rapidă, adesea automată, de la o acțiune la alta, de la o dimensiune la alta,
atât în faza de prevenire sau de preempțiune, cât și în faza de contracarare sau de
reacție, iar fluiditatea se concretizează în continuitate și în coerență.
Avionul este cel care, de fapt și de drept, integrează în același concept o
operație aeroterestră și o operație aeronavală, făcând din cele două una singură, de
nivel strategic, cu componente cognitive și cyber, psihologice și mediatice, geofizice
și geoclimatice. Deși afirmația pare discutabilă – cum să asigure un mijloc trecerea
de la tactic la operațional și chiar la strategic –, realitatea războaielor actuale și cu
atât mai mult a celor viitoare arată că, totdeauna, cel care a revoluționat gândirea și
acțiunea în spațiul luptei a fost un mijloc. Și anume, mijlocul cel mai flexibil și cel
mai rapid, mișcarea fiind esențială în spațiul multidimensional al luptei.
Operația, ca modalitate de punere în operă la a nivelului operațional, este, de
fapt, specifică acestui nivel și nu celui strategic.
Cognospațiul impune însă o altfel de abordare și un altfel de construct al
operației, prin apropierea celor două niveluri – strategic și operațional – într-un
concept de sinergie strategică, în care funcția de timp și cea de spațiu se asamblează
în aceeași entitate, se integrează, iar acțiunea de luptă, specifică nivelului tactic, este
ridicată, printr-o nouă paradigmă operațională prin care se generează operația de
tip strategic, la rang de acțiune strategică (a se vedea, spre exemplu, bombardarea
reactorului irakian de la Osirak3)
În condițiile expansiunii cognospațiului, contează atât arealul, adică sfera de
cuprindere, de analiză și de cunoaștere a domeniului de confruntare, a nivelului de
amenințare, a vulnerabilității și sensibilității la acesta, deci a nivelului de risc, gradul
de asamblare a componentelor și modul în care are loc transferul de cogniție, cât
și viteza de acțiune și de reacție, în vederea asigurării, pe întregul parcurs, a unui
cumulul de vectori și de efecte.
E drept, în această uriașă construcție, contează pilonii de rezistență, suporții și
conceptele care îi generează, îi susțin și îi întrețin, dar și liantul flexibil, mobilitatea
și fluiditatea operațională și tactică. Avionul și calculatorul, racheta și informația
Opt avioane israeliene F-16, fiecare cu câte două bombe de 2000 kg au decolat de la baza aeriană Etzion din
Peninsula Sinai, pe 7 iunie 1981, la ora 16.00, au parcurs 600 de mile, la o înălțime de 50 de metri, peste teritoriul
Arabiei Saudite, escortate de șase F-25A, au lansat cu succes cele 16 bombe MK-84 asupra reactorului Osirak în
construcție și s-au întors la bază, zburând la 12.000 m, cu soarele în față, fără să fi suferit vreo pierdere. Astfel, programul nuclear al Irakului a fost distrus din fașă. O acțiune tactică a avut efecte strategice deosebite.
3
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sunt nu doar factori și elemente de impact, dar și vectori de cucerire și menținere a
inițiativei strategice, de alimentare a cognospațiului cu informații, cogniții, acțiuni
și, mai ales, efecte.
În actualele acțiuni în războiul babilonean din Siria, avionul, racheta de
croazieră și informația sunt vectorii care asigură vitezei funcția de detașament
strategic înaintat, flexibil și eficient, dar incapacitatea componentei terestre și
limitarea celei navale, precum și divergența intereselor geopolitice, anihilează în
mare măsură, intenționat sau nu, efectul strategic al vitezei și chiar pe cel operațional
sau tactic. Degeaba componenta aero acționează precis și eficient, dacă cea terestră
nu valorifică imediat efectul loviturii din aer sau de pe navă.
Desigur, operația strategică aeroterestră și aeronavală din Siria – ne referim la
operația dusă de forțele Rusiei și la operația dusă de forțele coaliției condusă de Statele
Uite – nu este una de tip integrat, ci una realizată prin aglutinare, prin asamblare
forțată și chiar aleatorii a non-interoperabilităților, cunoscută fiind diversitatea și
varietatea forțelor care acționează acolo.
Situația din Siria este, totuși, tipică acestor vremuri, chiar dacă operația
aeroterestră și aeronavală care se desfășoară acolo nu este una a Siriei, concepută de
Siria și condusă de Siria.
Acolo sunt, de fapt, o varietate de operații, fiecare cu particularitățile ei, care
nu permite asamblarea și cu atât mai puțin integrarea. De aceea, este posibil ca
războiul din Siria – care a produs până acum distrugeri imense și peste 250.000 de
morți – să continue acest dezastru. În Siria, lipsește factorul integrator, pentru că
lipsește unitatea politică și voința politică, de care nu discutăm aici.
În aceste condiții, avionul – ca factor strategic integrator – este nevoit să
acționeze doar la nivel tactic și nu așa cum, potrivit exemplului de mai sus, a acționat
pentru distrugerea rapidă și sigură a reactorului Osirak.
Analiza acestei tematici nu se oprește însă aici. Înalta tehnologie și tehnologia
informației, apariția aeronavelor de generația a șasea și robotizarea acțiunii tactice,
extinderea spațiului luptei și, mai ales, a cognospațiului cer abordări noi și reprezintă
noi provocări pentru reflecția strategică.
În loc de încheiere
Asamblarea, în același concept a operației strategice cognitive integrate (OSCI)
și operației strategice integrate aeroterestre și aeronavale (OSIAA) constituie un
proces dificil și, în același timp, un proiect foarte generos pentru reflecția strategică.
Tematica este impusă de dinamica fără precedent a conflictualității endogene a lumii,
într-o epocă de mari schimbări, pe fondul intensificării proceselor de globalizare,
care generează noi paradigme strategice.
Una dintre aceste paradigme o reprezintă tocmai cerința de integrare a
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nivelurilor acțiunii militare și non-militare în războiul actual și în cel viitor într-un
concept deopotrivă unitar și fragmentar, care reclamă o dinamică fără precedent și un
precedent aproape imposibil de cuplat la un viitor extrem de fluid, în care contează
viteza, fluiditatea, componența hibridă și integrarea.
Lipsa de integrare strategică produce un dezastru în război. De aceea,
considerăm că studierea rolului avionului multirol, al informației și al calculatorului
în procesualitatea operației strategice aeroterestre și aeronavale integrate și elaborarea
unor algoritmi raționali de asamblare și integrare, în condițiile deteriorării grave
a mediului internațional de securitate și lipsei unei culturi strategice la nivelul de
decizie politică, reprezintă nu doar o prioritate, ci și o necesitate de gradul zero.
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TENDINŢE ACTUALE
ALE MANAGEMENTULUI
RESURSELOR UMANE ŞI
INFORMAŢIONALE ŞI IMPLICAŢIILE
LOR ASUPRA ASIGURĂRII
SECURITĂŢII NAŢIONALE
TRENDS OF HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT AND INFORMATION
AND NATIONAL SECURITY
IMPLICATIONS
Ioana-Tania STOEAN1
Abstract
Rețeaua, informația, cogniția, emergența pieței muncii, migrația
intempestivă a forței de muncă și îndeosebi a creierelor, precum și mobilitatea
profesiilor se situează printre principalii factori care determină tot mai mult
flexibilizarea accentuată managementului resurselor umane (MRU), inclusiv
în domeniile securității și apărării și adaptarea acestuia la cerințele extrem
de dinamice ale vremurilor în care trăim. În acest sens, am identificat zece
tendințe actuale ale dinamicii managementului resurselor umane care își vor
pune amprenta asupra tuturor domeniilor securității și apărării naționale.

Cuvinte-cheie: tendințe, management, resurse umane, piața muncii, securitate
națională.
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Abstract
Network , information , cognition , the emergence of the labor market
, untimely labor migration and especially brains migration, as well as
professions’ mobility are among the main factors that determine increasingly
flexible emphasized human resources management (HRM), including in
security and defense field, and adapting it to the requirements of highly
dynamic times in which we live. In this respect, we have identified ten trends of
the current dynamics of human resources management that will certainly put
its mark on all areas of national security and defense.

Keywords: trends, management, human resources, employment, national
security.
Introducere

T

răim într-o societate extrem de dinamică. Sub toate aspectele se remarcă
o anume flexibilitate, fluiditate, chiar volatilitate, de la resursa intangibilă
– resursa umană, generatoare de informație și cogniție –, la resursa financiară, la
cea economică și de mediu etc. Ceea ce pare astăzi cert, ferm și de neclintit, mâine,
poate deveni incert, ezitant, nesigur, caduc și chiar periculos. Singura componentă
ultraflexibilă, dar nedegradabilă și totdeauna capabilă de a aduce un plus de cogniție
și de valoare în acțiunea umană este resursa umană. În aceste vremuri de accelerare
a progresului tehnologic și informațional, când dispozitive complicate efectuează
o mare parte din activităţile salariaţilor, omul a redevenit demiurgul propriei sale
condiții, inteligența creatoare, rezervorul epistemologic inepuizabil de informație,
de cogniție și de securitate. Creierul uman, azi, reprezintă monada universală de
inteligență și cunoaștere, uriașul și nesecatul izvor al creației, al inovației, al devenirii
raționale și nemărginite a mediului uman.
De aceea, când vorbim de managementul resursei umane (MRU), vorbim,
de fapt, de managementul inteligenței creative. În întreprindere, salariaţii constituie
resursa intangibilă, potențialul intelectual nedegradabil, gata să fie transformat în
ceea ce se poate numi capital intelectual, singurul în măsură să genereze un plus de
cogniție și, pe această bază, valoare.
I. Dinamica MRU în 2016. Ieșirea din reperele tradiționale
Este greu de spus dacă omul evoluează pentru că evoluează societatea în
care trăiește sau, dimpotrivă, dacă societatea evoluează pentru că evoluează omul
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care face parte din ea și care constituie elementul ei fundamental, creatorul și, în
același timp, unitatea ei de măsură. Se poate aprecia că MRU nu se reduce la un
inventar al personalului, la o simplă evidență a salariaţilor și a carierei lor. Acest tip
de management este un sistem coerent de cogniții și activități care are ca obiect omul
ca valoare supremă, omul ca producător și păstrător al acestei valori, omul-cauză și
omul efect al unui proces complicat, denumit acțiune umană eficientă. De-a lungul
anilor, această sintagmă – acțiune umană eficientă – a rămas singura neschimbată și
neactualizată în mod expres, upgradarea fiind conținută prin însăși realitatea sa.
Acest tip de management – MRU – este foarte dinamic și foarte complicat,
tocmai pentru că este vorba de o resursă compusă din inteligență și din cogniții, dintrun uriaș patrimoniu, din proiecte și idealuri, din vise și aspirații, adică din valori și
interese, din concret și abstract, din realități și din proiecții în viitor.
MRU este, azi, din ce în ce mai complex și mai dificil, chiar dacă, uneori,
acțiunile celor din compartimentele de resurse umane din întreprinderi, și din oricare
alte instituții și organizații sunt privite ca fiind încă destul de rigide în a înțelege
omul-angajat sau chiar omul-conducător, omul-lider.
Realitatea este că, în condițiile unei dinamici informaționale (cognitive),
economice și sociale fără precedent în istoria cunoscută a omenirii, tendințele care
se manifestă în managementul resursei umane și informaționale sunt ca un fluid care
se alunecă printre fluctuații. Ele sunt date, în primul rând, de o evoluție nu doar în
lumea afacerilor, ci chiar în baza tehnologică și informațională în modul în care se
generează, azi, cogniția și în care se acumulează și se asamblează, într-o civilizație
de tip nou – civilizația cognitivă – noile sisteme de valori și noile magistrale de
interese. Toate acestea tind să distrugă standardele tradiționale și să genereze un
altfel de cetățean, un altfel de angajat și chiar un altfel de om individual și social.
Caracteristicile în mișcare, în devenire, ale MRU sunt extrase din paradigmele
de flux dinamic și aleatoriu, în care chiar și constantele devin variabile. În acest context
identificarea, selecția și recrutara, pregătirea de bază, întrebuințarea și perfecționarea
continuă etc. se modelează după un algoritm în care extremele se ating și reperele
fundamentale se volatilizează. Globalizarea impune nu doar un nou tip de identitate
funcțională ci și un nou tip de fluiditate și, deci, un nou tip de carieră. Este vorbă de
o carieră flexibilă, fluctuantă, cu reverberații în orizonturi și frecvențe foarte înalte
în rețea care, reflectate prin oglinda panoramică a pieței muncii, generează fluxuri
de joasă frecvență, extrem de penetrante, care produc efecte directe de distrugere
intempestivă a oricăror tipare și tipologii manageriale tradiționale.
Am identificat, cel puțin pentru anul 2016 și pentru anii imediat următori, zece
tendințe foarte importante în ceea ce privește MRU.
1. Poate cea mai directă dintre tendințele actuale ale acestui tip de management
o reprezintă creșterea mobilității fără precedent a resursei umane și, ca atare,
deznaționalizarea ei. Economia s-a mondializat, devenind o economie mai flexibilă,
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cu unități de tip B, mai mici și mai suple, care se formează continuu și încetează
a mai exista când rigorile o impun. Economia de rețea este noul tip de economie
națională. Spiritul corporatist transfrontalier este din ce în ce mai pregnant. Observăm
că angajaţii nu mai au granițe pentru că economiile nu mai au frontiere, pentru că
informația și, ca atare, cogniția, nu mai are frontiere și nici repere fundamentale, ci
doar fluxuri de interese. Conflictul care s-a generat între absenţa locurilor de muncă
din țară și oferta de locuri de muncă în străinătate a determinat apariţia unui fenomen
migraționist fără precedent, cu consecințe dezastruoase pentru economia națională,
pentru cultura națională și, evident, pentru securitatea națională.
2. Cea de a doua tendință, o constituie deculturalizarea tot mai accentuată
a MRU, în sensul extragerii din tradiționalism și substituirea acestuia printr-o
cultură organizațională fluidă sau centrată pe criteriile promovate de organizații
transfontaliere.
3. Accesul direct al companiilor și al oricărui întreprinzător la resursa
umană, pare a fi cea de a treia tendință a noului tip de MRU. Internetul, Facebookul, celelalte rețele de socializare sau de altă natură facilitează o legătură directă
între angajator și resursa umană, între angajator și posibilul angajat, eliminând
intermediarii.
4. Noua paradigmă educațională, este centrată pe învățarea pe tot parcursul
vieții, asigurând o transformare personală și socială pozitivă.
5. Descoperierea inteligenței și talentelor, concomitent cu dificultatea
loializării lor de către țara de origine este, la fel ca precedentele, una din acele
tendințe specifice unei epoci cu societăți divizate, în care lupta corporațiilor și
centrelor de putere se duce, în primul rând, pentru inteligență. Singurul potențial
nedegradabil și care produce valoare este potențialul uman. Managementul talentelor
și al inteligenței este direcția principală de efort în toate strategiile de tip global,
regional și chiar național.
6. Securizarea creierelor, talentelor și capitalului intangibil este un concept
de cea mai mare actualitate și de cea mai mare importanță strategică. Războiul acestui
secol este, din ce în ce mai mult, un război din spațiul strategic al cogniției care se
duce în primul rând pentru creiere. Majoritatea țărilor au adoptat sau sunt în curs de
adoptare a unor strategii defensiv-ofensive, disuasive și acaparative care vizează, în
primul rând, potențialul intelectual, adică creierele. Nicio țară nu renunță la această
bătălie vitală pentru supraviețuire și pentru convertirea oricărui potențial intelectual
care se opune expansiunii și cuceririi. Se pare că, în secolul al XXI-lea – un secol al
cogniției –, sintagma de importanță strategică a amiralului Mahan (Cine stăpânește
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marea stăpânește lumea), deși nu și-a pierdut importanța sa strategică, este concurată
și chiar depășită de o alta de o anvergură cu totul excepțională: Cine realizează cea
mai mare concentrare de creiere realizează și cea mai mare expansiune pe Terra și
în Univers. Lumea aparține, azi, Inteligenței.

7. Mutarea accentului pe componenta creativă și atitudinală, în defavoarea
experienței profesionale reprezintă o altă tendință. Accentul se pune pe angajați
inteligenți, inovativi, creativi, adesea în detrimentul experienței și expertizei
profesionale.
8. Selectarea precoce și modelarea viitorilor membrii ai organizației se
înscrie de asemenea în tendințele noului tip de management – managementul direct
– al resursei umane. Se testează și evaluează potențiala resursa umană încă din anii
copilăriei. Testele de inteligență de pe rețelele de socializare, alte teste importante
de identificare a creierelor, a aptitudinilor și talentelor, ca și observația directă,
dialogul, interviul on - line, competițiile, olimpiadele școlare, precum și urmărirea
și monitorizarea directă a performanțelor școlare, sportive, creative și inovative ale
elevilor prin activitățile desfășurate de fundații, asociații, organizații etc. Acestea
sunt doar câteva din modalitățile prin care organizațiile realizează atât identificarea
inteligenței, talentelor și componentelor aptitudinale și atitudinale și, pe această bază,
selectarea precoce a viitorilor membri, în vederea pregătirii și influențării devenirii,
în sensul dorit.
În unele țări și armatele reușesc să identifice viitoarea sa resursă umană și să
o pregătească din timp pentru o posibilă carieră militară. Dar concurența în piața RU
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este foarte mare și doar armatele țărilor foarte puternice, cu obiective strategice bazate
și pe forța militară pot avea succes. Majoritatea armatelor sunt profesionalizate,
iar recrutarea resursei umane nu se mai realizează prin metodologii bazate pe
conscripție, pe patriotism și pe imperativul categoric al datoriei față de patrie, ci
prin alte mijloace, adesea pecuniare, predispoziții aptitudinale și atitudinale, cultură
organizațională, brand, cogniție.
9. Emergența dinamică a pieței muncii pare a fi, și ea, alături de alți factori
endogeni sau exogeni, una dintre presiunile mari care se exercită continuu și
ascendent asupra MRU. Piața muncii este factorul decident în orientarea MRU, mai
ales în faza de calificare și formare profesională continuă.
10. Imanența efectului de rețea este cea de a zecea tendință identificată de
noi, pentru anul în curs, în ceea ce privește dezvoltarea MRU, deși ar putea foarte
bine să fie considerată și prima, întrucât noi, cu toții, trăim, azi, într-un complicat
univers de rețea.
II. Management, informație, cunoaștere
Aceste tendințe afectează MRU de apărare din toate țările, fie ele mari puteri
sau țări care, în condițiile înaltei tehnologizări nu-și pot permite să-și întrețină decât
armate subțiri, în marea lor majoritate cu structuri și funcțiuni de nișă arondate la
sistemele militare ale marilor puteri planetare sau regionale, la NATO sau la alte
alianțe, structuri regionale sau înțelegeri de securitate.
În condițiile în care nicio țară nu-și mai poate asigura securitatea în mod
singur fără colaborarea cu alte țări sau puteri militare, însăși conceptele de securitate
și apărare se cer reconsiderate.
Pentru că, deși politicile și strategiile discreționare, de dominare și de
influențare globală sau/și regională sunt încă în vogă, caracteristica principală a
acestor două concepte – securitate și apărare – este interdependența.
Rolul cel mai important în analiza și evaluarea situației strategice,
operaționale și tactice îl are, astăzi, cogniția, mai ales în componenta informațională
și epistemologică și folosirea la maximum a potențialului uman pentru generarea
surprinderii strategic inteligente, menținerea inițiativei cognitive și inteligente.
Deși cele zece tendințe enunțate mai sus conduc aproape implacabil spre
deznaționalizarea potențialului uman MRU trebuie să facă apel la politici și strategii
inteligente de supraviețuire, neofensatoare la adresa efectelor pozitive ale rețelei,
folosind cu înțelepciune oportunitățile de cunoaștere pe care le oferă interdependența
de astăzi, informația și cogniția.
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III. Implicații asupra securității naționale
Arealul MRU pentru apărare nu se situează în afara tendințelor menționate
anterior, ci chiar în interiorul lor. Având în vedere faptul că un astfel de management
suportă și în 2016 ca și în anii următori, o concurență acerbă din partea celorlalte
tipuri de management din domenii cu un grad de risc infinit mai redus și cu atuuri
uriașe, rezultă ca arealul de resurse umane recrutabile pentru securitate și, mai ales,
pentru apărare se reduce simțitor. Concurența vine atât din partea managementului
firmelor din domeniile atractive (IT, economic, justiție, administrație etc.), cât și
din partea structurilor private de securitate și chiar de apărare, unde misiunile sunt
punctuale, diversificate, iar avantajele pecuniare sunt considerabile.
Noile condiții ale mediului de securitate internațional sunt caracterizate, printre
altele, de menținerea și chiar accentuarea pericolului unei confruntări nucleare sau, în
orice caz, a unor confruntări și prin mijloace CBRN (chimice, biologice, radiologice
etc.), de intensificarea acțiunilor teroriste, de apariția și dezvoltarea unor noi sisteme
de arme din generația a șasea, precum și de robotizarea tot mai accentuată a spațiului
tactic și chiar a celui strategic etc. Această realitate impune mutații și exigențe tot
mai mari în selectarea, recrutarea, pregătirea și futilizarea unei resurse umane înalt
calificate în acest domeniu, care să-și asume un risc extrem, dificil de calculat.
Astfel, managerii din domeniile securității și apărării se vor confrunta, și în anii care
urmează, cu noi restricții, dezavantaje și provocări în ceea ce privește resursa umană.
În condițiile alegerii carierei militare opțiunile candidaților vor fi pentru armele
tehnice, cele bazate pe lasere, pe amplificarea undelor, pe înalta tehnologie sau pe
componentele Intelligence. Armatele private ca și structurile de securitate private, și,
evident, armatele marilor puteri ale lumii vor avea prioritate în atragerea și selectarea
resursei umane cea mai performantă, indiferent de mediul de proveniență.
Marile puteri economice și financiare – care sunt, în același timp și mari puteri
militare – vor avea posibilitatea să selecteze și să recruteze luptători și din mediul
extern, dar mai ales tineri cu un coeficient de inteligență ridicat, cu calități și aptitudini
deosebite și cu atitudini îndrăznețe, novatoare. Considerăm că și în aceste domenii
ale securității și apărării, în care disciplina și ordinea sunt extrem de importante își
vor face loc din ce în ce mai mult, în MRU, chiar din etapele de selecție, recrutare și
pregătire, noile concepte aptitudinale și atitudinale, creative și inovative. Deși o astfel
de tendință pare să intre în conflict cu „standardizarea” comportamentului militar, ea
va fi din ce în ce mai accentuată întrucât este nevoie de caractere puternice mai ales
în acțiunile de combatere a terorismului și de contracarare a atitudinii asimetrice din
spațiul tactic și chiar din cel strategic.
Cu titlu de exemplu menționăm un document al Direcției de Management
al Resurselor Umane din cadrul Ministerului Apărării din Franța2, care se referă
CFMD - Catalogue des formations 2016, http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-a-votre-service/formation/
cfmd/le-centre-de-formation-au-management-du-ministere-de-la-defense
2

190

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(26)/2016

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
la formarea managerilor din domeniul apărării, între altele acesta subliniază
că managerii trebuie să înțeleagă noul context managerial, să fie în măsură să
definească orientările serviciului pe care-l conduc (MRU) în funcție de exigențele
și constrângerile mediului, să știe să identifice factorii de succes, să identifice și să
cunoască diferite stiluri de management și, în acest context, să fie în măsură să-și
adapteze la noile cerințe propriul lor stil de management.3
Se constată că managerul din domeniul securității și apărării trebuie să fie bine
pregătit, mai ales în domeniul cunoașterii și în cel al alegerii stilului managerial și
metodelor de acțiune în toate etapele pe care le presupune MRU.
În același timp, el are obligația să genereze, potrivit aceluiaș document, un
cadru de reflecție pe patru tematici foarte importante:
- să identifice rolul și locul managerului și al MRU în noul context;
- să se informeze și să se pregătească pentru o operațiune de schimbare de
mare amploare în domeniul MRU în noile condiții, să analizeze costurile acesteia și
rolul său în luarea deciziei, modul de finanțare și opțiunea pentru cea mai potrivită
investiție;
- să identifice, să analizeze și să evalueze schimbările impuse de noile
tehnologii asupra competențelor, să anticipeze mutațiile implicite;
- să identifice locul și miza strategică a sistemelor de informații în cadrul
organizațiilor.4
Concluzii
În procesul managerial actual și viitor, un rol semnificativ îl are nu doar oferta
profesională concretă, șansele de evoluție în carieră, securitatea și stabilitatea locului
de muncă, ci și cultura organizațională, brand-ul instituţional și orizonturile propriei
deveniri. De o importanță majoră sunt sistemele de valori în care potențialul candidat
se va integra și, ulterior, ca angajat, se va realiza.
De aceea, considerăm că stilurile utilizate în MRU din cadrul domeniilor de
securitate și din cele ale apărării naționale trebuie să se adapteze la noile condiții ale
mediului strategic internațional de securitate și apărare, să se bazeze atât pe sistemele
tradiționale de valori, care se cer revigorate și repuse în drepturi, cât și pe cele noi,
generate de noua postură a României de membră a Uniunii Europene și a NATO
și care se cer armonizate cu cele naționale, pe noua cultură organizațională bazată
esențialmente pe interdependențe și, evident, pe brand-ul organizațional.
Paradigma managerială, în aceste condiții în care noile tendințe devin mai
puternice decât arhetipurile tradiționale și mai flexibile ca interesele în care se
generează, poate fi definită pe niște domenii de intersecție a interesului național cu
cele ale marilor corporații și, evident, cu marile efecte de rețea.
3
4

Ibidem
Ibidem
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SECURITATEA FERICIRII
ÎN ERA INSECURITĂŢII ENDEMICE
SECURITY OF HAPPINESS
IN THE ERA ENDEMIC INSECURITY
Col. prof. univ. dr. Eugen SITEANU 1
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Abstract
The article presents some argument son the necessity to ensure
happiness security in present-era. Although, it underlines the happiness
concept and the happiness security. Nowadays the happiness security is one of
the tasks of governments. At the end, there are formulated some conclusions
and propositions.
Keywors: fortunately, state, motivation, experience, conditioning
Introducere

D

e-a lungul timpului, conceptul de „fericire” a atras numeroase tentative
de definire şi interpretare, de unde și formularea de teorii sociale,
psihologice, biologice, juridice, religioase, filozofice, morale, chiar şi din punct de
vedere al securităţii.
Substantivul „fericire” denotă o transformare a categoriei morfologice a formei
adjectivului „ferice”. Totodată, adjectivul „ferice” provine din latinescul „fēlix”,
„felīcis”, care are, la origine, diferite semnificații, precum: „roditor”, „cu succes”,
„fericit”, „ferice”, „norocos”, „aducător de noroc”, „de bun augur”, „talentat” etc..
Potrivit dicţionarului explicativ al limbii române, cuvântul „fericire” este
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definit ca o „stare de mulţumire sufletească intensă şi deplină.”.
În engleză, limbă de circulaţie internaţională, cuvântul „fericire” se traduce
prin „happiness”, „happy” şi este folosit în nenumărate construcţii expresive,
precum: „happy to meet you” (sunt fericit să te întâlnesc), „a happy medium” („ceva
potrivit, adecvat, optim, care nu duce spre exagerări sau extreme”), „be as happy as
Larry sandboy” („a fi fericit, fără a avea nicio grijă”), „happy as a clam/lark” („foarte
fericit”), „fat and happy” („care s-a hrănit îndestulător”), „happy camper” („persoană
fericită”), „happy hour” („moment fericit”), „many happy returns” („multe alte zile
de naştere de sărbătorit”), „the happy day” („căsătorie”) etc..
Dar, dincolo de aceste definiţii globale şi tot felul de alte teoretizări ale
conceptului, ce este, totuși, fericirea, la nivel de individ, luând în calcul faptul că
fiecare individ este diferit, şi fericirea este percepută diferit, în funcţie de personalitatea
şi experienţa de viaţă a fiecăruia? Aşa cum am menţionat anterior, fericirea poate
creiona multiple sensuri. Cu alte cuvinte, ceea ce pentru unele persoane înseamnă
fericire, pentru altele poate reprezenta o stare de indiferenţă sau ceva cu totul și cu
totul comun.
Conceptul de fericire
Fericirea poate fi înţeleasă atât sub aspect social, de pildă, atunci când un
individ se află într-o companie plăcută, elegantă și interesantă, când este înconjurat de
prieteni sau de persoane care au foarte multe lucruri în comun şi cu care se defineşte,
precum o petrecere, un club sportiv, curs de dans etc. De asemenea, un individ se
poate simţi fericit în momentul în care primeşte o apreciere din partea celorlalţi, fie
la nivel restrâns, atunci când acesta a câştigat un concurs, a luat un examen etc. sau,
în general, atunci când a înfăptuit acte de caritate sau a devenit foarte cunoscut în
viaţa artistică sau în comunitatea ştiinţifică. Din punct de vedere moral, individul
poate demonsta că respectă normele deontologice atunci când profesează, că are un
comportament totdeauna corect, de înaltă ținută etică, în acţiunile întreprinse, lucruri
care îi aduc satisfacţie şi motivare intrinsecă. La nivel psihologic, fericirea poate fi
percepută atât ca o satisfacţie de ordin hedonic, precum plăcerea culinară, de a cărei
existenţă este responsabil hipotalamusul, dar şi ca un ansamblu de răspunsuri de
mare intensitate care pot avea manifestări expresive, fiziologice şi subiective tipice,
care conduc la crearea emoţiilor.
Dacă luăm, spre exemplu, Piramida lui Maslow, observăm la baza acesteia
se află transpuse nevoile fiziologice, a căror îndeplinire poate oferi o anumită
satisfacţie, ba pot conduce chiar cu gândul la fericire. Într-un anumit context,
obţinerea şi consumarea hranei necesare supravieţuirii pot constitui un motiv de
fericire pentru un individ care, de regulă, nu îşi permite să îşi procure hrana atât de
uşor, într-o societate bazată pe valori materiale. Odată cu îndeplinirea acestei etape,
se trece la următoarea, satisfacerea fiecăreia fiind obligatorie. Următoarea etapă este
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cea de siguranţă şi securitate personală, fiind urmată de cea privind nevoile sociale
(afectivitate şi apartenenţă), nevoia de recunoaştere socială şi cea de autorealizare
şi dezvoltare personală. În acest fel, comparabil cu trecerea de la o etapă la alta,
individul intră într-un proces de ascensiune pe treptele unei scări în vârful căreia
se află fericirea supremă. În acest sens, considerăm că în vârful acestei piramide
ar trebui adăugată fericirea, care poate fi înţeleasă şi prin sentimentul de afecţiune,
de iubire, de atingere a acelor cote de stare, emoționale, afective și morale supeme.
Unii ar putea-o încadra în nevoile sociale, însă noi considerăm că această valoare
reprezintă mai mult decât o nevoie socială, deoarece se poate manifesta, cel puţin la
nivel abstract, şi în afara acestor nevoi sociale (exemplu: călugării budişti).

De aceea, se pare că, de fapt, fericirea este, mai degrabă, o valoare abstractă,
care poate întruni o sumedenie de nuanţe. În funcţie de contextul temporal, cel
cultural, educaţional sau temperamental, fericirea poate fi văzută, înțeleasă, percepută
și trăită diferit. Astfel, oamenii din mediul rural pot găsi satisfacţie în momentul în
care rodesc culturile şi au recolte bogate, ceea ce ei pot numi „fericire”, în timp ce
oamenii din mediul urban pot găsi „fericirea” în petrecerea unei seri într-un local sau
participând la un spectacol de teatru.
Dar, poate, fericirea nu se reduce și nu trebuie redusă la atât. Este fericirea un
gând, o stare sau o iluzie? Unii oameni ar spune că fericirea este mult mai puternică
decât o emoţie de scurtă durată. Alţii ar spune că nu există fericire de durată, ci doar
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momente de fericire. Unii consideră că fericirea înseamnă dragoste, afecţiune, bucuria
de a împărtăşi sentimentele cu o persoană. Alţii consideră că nu există relaţii perfecte
şi longevive, ci doar iluzia dată de obişnuinţă, fericirea fiind un produs al unor reacţii
de natură fiziologică, la nivel hormonal. Oricum ar fi, toţi au dreptate, fiecare în
felul său, deoarece fericirea nu este un sentiment care are nevoie de aprobare sau de
confirmarea cuiva; fericirea este o stare de fapt pe care orice individ o simte în felul
său şi nu un act care necesită demonstrat. Și încă ceva, foarte importante: fiecare om
de pe această planetă are dreptul să fie fericit.
Fericirea poate fi un amalgam de emoţii, sentimente şi pasiuni sau poate
fiecare dintre acestea. Emoţiile sunt definite ca trăiri subiective de intensităţi variate,
care au loc inopinat în situaţii diverse şi momente particulare. Printre acestea, pot fi
enumerate frica, angoasa, bucuria. La rândul lor, sentimentele sunt percepute ca fiind
mai stabile şi mai puţin intense, iar încărcătura lor cognitiv-evaluativă este mai mare,
printre acestea regăsindu-se dragostea, stima, mândria. Nu în ultimul rând, pasiunile
sunt, de asemenea, stabile, dar de mare intensitate, care se elaborează pe baza unei
motivaţii intrinseci puternice pentru lucruri, fiinţe şi activităţi. Acestea reclamă o
forţă energetică mare în ce priveşte atingerea scopului stabilit.
Potrivit unor cercetări, porțiunea cea mai rostrală a lobului frontal este
caracterizată prin implicarea în funcţiile cerebrale cognitive şi emoţionale. Astfel,
s-a aproximat că o treime din întregul cortex cerebral uman este ocupat de aceasta,
manifestându-se o dezvoltare superioară la om. Această zonă este percepută ca
instanţa care conştientizează emoţiile, oferindu-le confirmarea raţiunii. În acest sens,
de-a lungul timpului, s-a putut cerceta şi observa faptul că zona prefrontală stângă
este activată prin existenţa emoţiilor pozitive, în timp ce zona prefrontală dreaptă
este arealul emoțiilor negative. Anumiţi oameni de ştiinţă sunt de acord că, de fapt,
controlul raţiunii de către emoţie constituie cauza existenţei mai multor circuite
neuronale de la acest nivel. Cercetările au demonstrat, de asemenea, faptul că, în ce
priveşte perceperea şi manifestarea emoţiilor, creierul femeii dispune de mai multe
celule nervoase, decât cel al bărbaților. Deoarece femeia deţine mai mulţi neuroni în
hipocamp, se presupune că sentimentele acesteia sunt mai strâns legate de atitudini
comportamentale. Dacă bărbaţii sunt mult mai îndreptaţi spre activităţile fizice şi,
implicit, spre dureri somatice, femeile au o structură psiho-emoţională diferită, fiind
tributare unor dureri viscerale de o mai mare amploare. Aşadar, modalitatea de reacţie
în anumite condiţii, atât la femei, cât şi la bărbaţi, constituie atât un efect filogenetic,
dar şi o cauză pentru anumite predispoziţii de sănătate.
Potrivit cercetătorilor din domeniu, femeile sunt mult mai predispuse la
depresii în comparaţie cu bărbaţii, întrucât serotonina produsă la femei este la
jumătatea celei produse la bărbaţi. Mecanismele cerebrale folosite de cele două sexe
sunt diferite, de unde apare şi explicaţia privind diferenţele în procesarea datelor,
adică modul diferit de a percepe uneori lucrurile, atât ca intensitate, cât şi ca valoare.
Fiecare om dispune de un anumit număr de receptori care sunt stimulaţi de endorfine
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şi serotonină, hormoni care produc senzaţii de plăcere creierului. Endorfinele pot fi
eliberate în urma activităţilor fizice, precum sportul, consumul de alimente bogate
în grăsimi şi zahăr, precum ciocolata (care conţine şi feniletilamina, substanţa care
facilitează eliberarea acestor endorfine), consumul de droguri, prezenţa luminii
puternice, activităţile sexuale sau stresul.
Securitatea Fericirii ?!
Există, oare, o securitate a fericirii? Are nevoie fericirea de un gardian sau de
un body guard? Ca tot ce există pe lumea aceasta, și fericirea are nevoie de identitate,
de libertate, de prosperitate și chiar de securitate.
De-a lungul timpului, istoria umană a parcurs un drum în care individul a
devenit element esenţial în procesul de dezvoltare socială, dezvoltând norme de autoprotecţie a valorilor şi libertăţilor proprii, până la nivel internaţional. Astfel, au apărut
Drepturile Omului, stipulate în Carta Internaţională din 17.12.1947. Actualmente,
aceasta cuprinde, pe lângă Declaraţia universală a Drepturilor Omului, şi o serie de
instrumente de drept internaţional, precum: cele două Pacte internaţionale privind
drepturile omului, Protocolul facultativ la Pactul privind drepturile civile şi politice
şi Protocolul facultativ la pactul de mai sus, privind abolirea pedepsei cu moartea.
Unul dintre primele documente juridice, care au evidenţiat drepturile omului în plan
sistematic, a fost şi Declaraţia de independenţă a S.U.A. de la data de 04.07.1776,
care menţiona valorile americanilor referitor la libertate şi democraţie. Potrivit
acestui document, fiecare locuitor, fără excepţie, al statelor americane, avea dreptul
„la viaţă, libertate şi fericire“. Declaraţia constituie, aşadar, primul act constituţional
din istoria civilizaţiei umane, care a menţionat despre suveranitatea poporului,
respectiv libertatea poporului de a-şi alege singur sistemul de guvernare. În context,
fericirea apare menţionată chiar şi în cadrul legal, din punct de vedere juridic, chiar
şi istoric sub forma unui drept pe care individul îl deţine.
Cu toate acestea, potrivit unei vorbe din popor, potrivit căreia „Nu e normal săţi clădeşti fericirea pe nefericirea altora”, acest concept nu este chiar unul pe deplin
asociat dreptului natural al oamenilor, ci unul care păstrează încă tarele unei lumi cu
o geometrie extrem de complicată, inegală, tragică și, în mare măsură, nedreaptă.
Aici, pot fi menţionate acţiunile multiple ale unor oameni care, prin prisma unui
egocentrism exacerbat, nu se mai gândesc şi la alte persoane, în momentul în care
conduc acţiuni care pot afecta mediul extern. Fericirea, chiar dacă ține de o stare
personală, de o stare interioară, este dependentă de exteriorul de mediul în care omul
trăiește, de condiția umană – în esența ei, bio-psiho-socială –, dar și de ambient.
Nu poți fi fericit, spre exemplu, dacă-și lipsește oxigenul, dacă îngheți de frig, dacă
ceilalți îți fac viața un calvar, dacă șeful te hărțuiește cu fel de fel de nimicuri, dacă
iubita de înșală etc. et. nu poate fi Fericirea omenirii și a fiecărui om în parte ţine
de lucruri mari, lanivelul universului cognitiv și a univerului expansiv, dar și de o
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mulțime de lucruri ce poar a fi colaterale, neimportante, cum ar fi, spre exemplu,
securitatea mediului şi, implicit, securitatea individului. Exemple sunt nenumărate,
pornind de la poluarea în masă şi noxele eliberate, prin intermediul unor produse
fabricate, în scopuri lucrative, precum autovehiculele, produsele de curăţenie, care
sunt responsabile de aproximativ 10% din toate expunerile toxice înregistrate de
Centrele de Control pentru Otrăviri din SUA, odorizantele chimice, sprayurile pentru
pantofi, soluţii de hidrofugare (împotriva pătrunderii apei), soluţiile de scos pete, de
curăţare a podelelor de lemn şi mobilei, soluţii de curăţat adezivii, lubrifianţii, petele
de pe lemn, lacurile şi decapanţii pentru vopsele, cremele şi loţiunile aromatizate cu
chimicale, covoarele care nu conţin fibre naturale şi pot fi sursă de formaldehidă,
lumânările şi tămâia/beţişoarele aromate care pot elimina plumb şi compuşi organici
volatili în aer, făcându-l toxic, plasticul etc. Cum să fii fericit într-un asemenea
infern al substanțelor care te ucid încet, încet?!
În ce priveşte producţia substanţelor chimice, se estimează o creştere a cotei
economice a unor state precum India, China, Brazilia, Africa de Sud şi Indonezia din
producţia mondială totală de substanţe chimice, până în 2020, la aproximativ 30 %,
iar până în 2030, la aproape 40 %. Ei, și?! Și ce dacă! Dacă ești fericit, poți fi fericit
și dacă ți-a luat foc casa și ai aflat că mai ai de trăit doar două săptămâni! Pentru că
fericirea este o stare de armonie deplină, o stare în care omul își domină frica, teama,
angoasa, precum și pericolele și amenințările care-l pândesc la tot pasul. Dar de aici
nu rezultă ca așa e bine. Omenirea trebuie să aibă grijă atât de sine, cât și de casa ei
specială, care este planeta Pământ, și de casa ei universală, care este însuși Universul.
Fericirea construită în afara acestor arhitecturi importante de securitate – liniștea
și siguranța casei, casa universală, dreptul, libertatea și prosperitatea – este doar o
iluzie...
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a estimat că sunt aproximativ 6.400 de
oameni care mor anual în Ciudad de Mexico şi mai mult de 1 milion de oameni sunt
afectaţi de probleme respiratorii permanente din cauza poluării aerului. Cum să fii
fericit într-un astfel de mediu în care amenințarea este mai tare ca viața?!
Începutul secolului XXI, s-a remarcat prin atacurile teroriste din SUA, la data
de 11.09.2001 şi, implicit, cu războiul antiterorist. Din cauza insecurităţii acestui
secol, fericirea poate dispărea într-o singură clipă. Numeroasele atacuri teroriste din
Londra, Madrid, Paris, atacurile cibernetice, agresiunile unor membri ai unor culturi
diferite de cea occidentală, asupra oamenilor aparţinând statelor occidentale, mai
exact, incidentele produse în noaptea de 31.12.2015 în Koln şi alte oraşe germane etc.,
dar și presiunea înrobitoare și dominantă exercitată de Occident, prin mașinațiunile
financiare, prin multinaționale, prin fel de fel de corporații, asupra restului lumii
generează în continuare o stare de insecuritate, în pofida oricăror norme de drept,
care vor face, încet, încet, din dreptul la fericire, o iluzie sau o vorbă goală. Se poate
ajunge într-o situația atât de dramatică și de incertă încât, viața, pentru unii oameni să
însemne nefericire, iar moartea o eliberare dintr-o astfel de stare… Fericirea omului
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este foarte fragilă atunci când apar factori externi disturbanţi, care pot afecta foarte
grav starea de bine şi starea de normalitate a vieţii cuiva.
Acest sentiment de fericire este diferit, de la individ la individ şi poate fi
perceput la niveluri numeroase, atât spiritual, la nivel intrinsec, cât şi material, la nivel
extrinsec. Sunt multe variabile care pot fi luate în calcul în încercarea de a „măsura”
fericirea cuiva, unul dintre acestea fiind chiar vârsta subiectului. În momentul în
care părinţii unui copil îi promit o recompensă pentru a-l motiva să fie cuminte
sau să înveţe, fericirea se poate declanşa, extrinsec, atunci când promisiunea este
îndeplinită. În momentul în care un cercetător îşi pune în aplicare cunoştinţele din
domeniu în vederea inovării unui produs, acesta dă dovadă de motivaţie intrinsecă,
de unde rezultă şi satisfacţia personală. În acest fel, individul poate ajunge chiar la
ultima treaptă a Piramidei lui Maslow, şi anume cea de autorealizare.
Din punct de vedere filosofic, fericirea poate fi percepută, de fapt, ca un act
egoist, centrat pe sine, prin care un individ încearcă să fie fericit prin atragerea în
apropierea lui a persoanelor lângă care se simte protejat, care-l amuză (pentru el
aceasta fiind o stare de bine), sau chiar îi dau putere, încredere și motivație. În acest
fel, el se „foloseşte” de ceilalţi, pentru a obţine propria-i fericire, adesea fără să se
gândească la ei. Pentru Socrate, fericirea consta în etică și în respectul legii. Aristotel
considera că orice fiinţă tinde spre bine, iar fericirea reprezintă binele omului şi orice
fac oamenii fac spre a le fi bine. Pentru Epicur, fericirea îmbina existenţa dorinţelor
cu acceptarea şi înţelegerea acestora. Mai exact, accederea spre filosofie, adevărul
hedonist, plăcerea estetică erau dorite, dar nu neapărat şi necesare.
Fericirea a reprezentat dintotdeauna un subiect intrigant pentru filosofii
timpurilor omenirii, însă nici în ziua de azi nu a obţinut o definiţie sau o formulă
exactă, care să unească toate teoriile şi să primească o confirmare unanimă. Fiecare
individ o înţelege diferit şi se manifestă în mod diferit. Există similarităţi în
modalitatea de percepţie a indivizilor luaţi la nivel colectiv, însă termenul nu face
obiectul unei accepţiuni exhaustive.
Securitatea fericirii individului reprezintă o stare condiţionată nu numai
de factori obiectivi, ci şi de factori subiectivi. Factorii obiectivi sunt îndeobşte
determinaţi de absenţa sau ţinerea sub control a tuturor riscurilor şi ameninţărilor
asupra securităţii cetăţenilor statului, iar cei subiectivi se referă la percepţia manierei
în care sunt prezervate valorile şi interesele fiecărui individ şi a întregii comunităţi/
naţiuni din care face parte acesta. Se impune deci abordarea securităţii centrate pe
individ, respectiv abordarea securităţii fericirii centrate pe individ, ceea ce necesită o
altă abordare a securităţii naţionale, regionale şi globale. Omul individual nu poate fi
fericit dacă este dominat de angoasă, dacă viața lui este un calvar produs de imensele
presiuni, provocări, pericole și amenințări cu care se confruntă zilnic. Securitatea
fericirii individului este un concept care trece dincolo de fericirea în sine, devenind
o condiție a ei. O condiție absolut necesară. Nu poate exista fericire acolo unde
există o sabie a lui Damocles. Securitatea și apărarea omului, a statului, a țării, a
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omenirii, a ființei și ființării umane are scopul nu doar de a salvgarda vieţile acestora
şi integritatea fizică şi psihică a lor împotriva ameninţărilor şi pericolelor universale
în cadrul dezvoltării durabile a umanităţii, ci și pe acela de a crea libertatea necesară
manifestării libere a sentimentelor, trăirilor, împlinirii speranțelor și realizării
idealurilor.
În concluzie, fericirea poate fi înţeleasă atât sub aspect social, moral, real și
virtual, cât și ca stare de optim maxim al personalității, de echilibru care tușează
perfecțiunea, idealul împlinit, realizarea, iubirea, bucuria. Fericirea este o trăire
la maximum a binelui, dar și valoare abstractă, care poate conţine o mulţime de
nuanţe. În funcţie de contextul temporal, cel cultural, educaţional sau temperamental,
fericirea poate fi un amalgam de emoţii, sentimente şi pasiuni sau poate fi fiecare
dintre acestea. Fericirea este menţionată chiar şi în cadrul legal, din punct de vedere
juridic, chiar şi istoric. Din punct de vedere filosofic, fericirea poate fi percepută
ca un act egoist, centrat pe sine. Securitatea fericirii individului reprezintă o stare
condiţionată de factori obiectivi şi de factori subiectivi. Factorii obiectivi sunt
determinaţi de absenţa sau ţinerea sub control a tuturor riscurilor şi ameninţărilor
asupra securităţii cetăţenilor, iar cei subiectivi se referă la percepţia modului în care
sunt asigurate valorile şi interesele fiecărui individ şi a întregii comunităţi.
Cu alte cuvinte, și fericirea este și va fi totdeauna condiționată.
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BREXIT – PRIMUL TSUNAMI
ÎN OCEANUL NELINIȘTIT AL UE
BREXIT – LE PREMIER TSUNAMI
DANS L’OCEAN PLEIN DE VAGUES
DE L’UE
Gheorghe VĂDUVA

Résumé
Brexit c’est, en même temps, un signal d’alerte et une réalité inquiétante.
Quitter l’UE, ça signifie quitter un projet européenne pour l’avenir et
s’assumer vraiment cette décision très dure. Il y a des conséquences tant pour
la Grande Bretagne, que pour l’UE. Ce signal signifie que l’UE ne marche
pas tout droit sur un chemin entièrement acceptable pour tout le monde et,
par suite, il y a et il y aura, probablement, des Etats qui ne sont ou ne seront
pas encore décidé de le suivre n’importe comment. L’exemple de la Grande
Bretagne c’est possible à en être suivi par les autres aussi. Mais, Grande
Bretagne aussi, c’est le perdant. On ne peut pas quitter le navire sans laisser
des traces vides et sans acquérir de nouveaux risques.

Mots-clefs : Brexit, referendum, quitter, rester, assumer de risques et des
regrettes.

B

ritanicii au luat în serios referendumul. Au participat la scrutin într-un
procentaj mare (72%), iar rezultatul (51,9% „leave”) arată care este
opinia celor care au fost prezenți la urne în legătură cu rămânerea Marii Britanii în
UE sau părăsirea Uniunii.
Problema nu este chiar atât de simplă. Mulți dintre cei care și-au exprimat,
prin diferite publicații, opinia în legătură cu această realitate susțin că populația nu
este competentă să răspundă la o astfel de întrebare, iar simpla părere, exprimată
în necunoștință de cauză, poate fi nu doar extrem de subiectivă (cum este, dealtfel,
normal să fie), ci și extrem de nedreaptă. Uniunea Europeană nu s-a constituit în
urma unui referendum, ci în urma unor decizii politice temeinic expertizate științific,
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economic, politic și strategic. Omul de rând, chiar și în cazul democrațiilor directe,
nu are cum să cunoască toate nuanțele și toate efectele unor decizii de o asemenea
amploare.
Așa o fi, navem de unde să știm precis. Dar așa se întâmplă în oricare altă
situație când se cere votul populației, inclusiv în alegerea, în instituțiile democratice
ale statului, a demnitarilor. Partidele politice și toți cei care participă la alegeri au
toată grija să explice votanților cât de performanți și cât de nemaipomeniți sunt
reprezentanții lor. Iar votanții îi cred sau nu.
De ce au simțit, totuși, britanicii nevoia acestui Brexit (rămânerea sa nu în
Uniunea Europeană)? În fond, Marea Britanie este una din marile puteri europene
ale și, în același timp, o identitate cu o istorie impresionantă, una din stăpânitoarea
oceanelor lumii, un fost imperiu în care soarele nu apunea niciodată, iar acum , în
această epocă, un pilon al UE și nu o simplă țară care a găsit în UE un mod de a
supraviețui?
Marea Britanie și-a păstrat moneda națională, în timp ce Grecia, spre exemplu,
n-a reușit să-și păstreze drahma, monedă veche de patru mii de ani. Desigur, Marea
Britanie este o țară orgolioasă, care nu acceptă toate ideile Bruxelles-ului, nici
subordonarea ei unei Uniuni care nu are nici tradiții, nici identitate istorică, ci doar
un proiect care, se știe, în câteva mari încercări de a se constitui într-un fel se stat
suprastat, a eșuat.
Una dintre acestea a constituit-o proiectul Constituției Europene, proiect care,
în urma unor referendumuri naționale a picat. Era primul semnal că țările Uniunii
Europene nu acceptă ieșirea lor din suveranitate, deși, acolo, la Bruxelles – și nu
numai acolo –, se fac fel de fel de încercări și de scenarii care să scoată (cel puțin,
statele mici) din acest concept de suveranitate și să-l atribuie noii identități, cea a
Uniunii Europene.
Mai mult, UE a creat acea politică a dezvoltării regionale, politică prin care,
de fapt, opune cele 343 de euroregiuni statelor de drept, sub pretextul dezvoltării
regiunilor rămase în urmă, între altele și pentru a scăpa cât mai repede de povara
statelor naționale, a naționalismului acestor state, vinovate, în concepție unora, de
toate războaiele care s-au purtat de-a lungul secolelor, pe pământul însângerat al
acestui continent.
Și, ca și cum toate acestea n-ar fi suficiente pentru ca statele care se respectă
să pună la îndoială un astfel de proiect (nu se poate opera cu două identități (stat și
regiune) pe un concept unic de teritoriu național și de suveranitate), țările Uniunii
Europene, îndeosebi cel mari – mai ales Germania, Franța și Marea Britanie – se
confruntă cu fenomenul migrației populațiilor arabo-musulmane din Orientul
Mijlociu (îndeosebi din zonele de război), din nordul Africii, dar și din alte zone,
care, în doar câțiva ani vor schimba radical nu doar realitățile demografice din marile
țări europene, ci însăși paradigma civilizațională de pe continentul european.
Desigur, votând pentru ieșirea din UE, mai bine de jumătate din participanții
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la referendum nu s-au gândit că părăsirea UE ar putea duce la scăderea fluxului
de migratori în Marea Britanie, ci doar la faptul că rămânerea în UE ar duce în
continuare la depersonalizarea Marii Britanii, la subordonarea inacceptabilă pentru
ei a țării lor politicilor bruxelleze dăunătoare națiunilor și la toate celelalte directive,
politici și practici ale UE pe care ei, cei care au votat pentru părăsirea UE, le
consideră inacceptabile, contraproductive și nebenefice pentru țara lor. Evident, nu
toți britanicii sunt de această părere.
Ca urmare, și procentajul foarte mare al celor care au votat pentru rămânerea
în UE, dar însuși faptul că o astfel de problemă a fost supusă unui referendum arată
că lucrurile nu merg într-o direcție liniștitoare, ci dimpotrivă. De fapt, nu numai în
Marea Britanie, ci în întregul areal al UE există probleme. Iar acestea sunt numeroase,
unele dintre ele extrem de grave, care au dus la crize greu de suportat, la regimuri de
austeritate care nu au, practic, nicio justificare și la multe alte realități care zdruncină
tot mai puternic încrederea în proiectul european.
Criza din Ucraina, redeschiderea faliei strategice Marea Neagră – Marea
Baltică, sancțiunile aplicate Rusiei și contra-sancțiunile aplicate de Rusia țărilor UE,
creșterea tensiunilor pe această falie, reactivarea NATO în arealul alianței din Estul
Europei și realizarea, îndeosebi de către partenerul american și de către Rusia, a unor
dispozitive disuasive, față în față, presiunea NATO pentru creșterea cheltuielilor
militare la 2% din PIB în următorii zece ani (ceea ce reprezintă, mai degrabă, o
amânare sau o diluare decât o acceptare fermă), războiul din Siria și multe altele sunt
realități care nu creează încredere și siguranță în proiectul european.
La acestea se adaugă accesul preferențial în spațiul Schengen, accesul extrem
de diferențiat și de inegal la fondurile europene, rupturile foarte mari între politicile
și valorile europene și cele naționale, lipsa unui ideal european comun, care să adune
populațiile continentului sub același steag - stragul Uniunii Eurtpene -, care să dea
speranță și încredere pentru toți locuitorii continentului, birocratismul excesiv de
la Bruxelles, privilegiile funcționarilor de acolo și cele ale europarlamentarilor, în
opoziție sfidătoare cu măsurile de austeritate luate în unele țări ale UE, migrația
internă, imigrația masivă musulmană, crtiza din Ucraina și redeschederea faliei
strategice Marea Neagră - Marea Baltică, acțiunile teroriste din ce în ce mai
consistente, presiunile corporatiste, realități care, încă odată, dacă nu compromit,
atunci creează mari dubii în legătură cu acuratețea, sinceritatea, legalitatea,
legitimitatea și eficiența proiectului european. Este un astfel de păroiect u7nul al
tuturor europenilor sau reprezintă doar un alt mod de a legifera și legitima o nouă
ordine în Europa, noi subordonări de țări și popoare, noi paradigme care n-au niciun
fel de acoperire în speranțele milioanelor de europeni, ci doar în redistribuirea,
puterii, bogățiri și infleunței.
Desigur, nimeni sau aproape nimeni nu se îndoiește de necesitatea acestui
proiect. Dar un astfel de proiect nu trebuie să genereze probleme și mai mari decât
cele care există, discrepanțe și scepticism, ci încredere și chiar entuziasm.
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Figura nr. 1 Rezultatele referendumului Brexit
Sursa: http://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2016/06/24/brexit-

les-premieres-tendances-penchent-en-faveur-du-in_4956967_4872498.html
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Pe regiuni, rezultatele afirmative (în favoarea ieșirii din UE) referendumului
se prezintă astfel:
DENUMIREA
REGIUNII

PENTRU IEȘIRE
%

PENTRU RĂMÂNERE
%

53,4

46,6

Anglia de Nord-Est

58

42

Anglia de Nord-Vest

53,7

46,3

Yorkshire și Humber

57,7

42,3

Midlands de Est

58,5

41,5

Midlands de Vest

59,2

40,8

Anglia de Est

56,5

43,5

Anglia de Sud-Est

51,8

48,2

Anglia de Sud-Vest

52,9

47,1

Londra

40,1

59,9

Restul Regatului Unit

45,8

54,2

Irlanda de Nord

44,2

55,8

38

62

55,2

44,8

Anglia

Scoția
Țara Galilor

TOTAL
51,9
48,1
Tabelul nr. 1 Rezultatele referendumului britanic, pe regiuni
Participarea la referendum a fost destul de substanțială (72%), cea ce arată
interesul cetățenilor Marii Britanii față de o astfel de decizie crucială, atât pentru
viitorul țării lor, cât și, în oarecar5e măsură, și pentru cel al Uniunii Europene. Nu
este ușor ca, dintr-un asemenea proiect, Rezultatele sunt destul de strânse. Diferențele
sunt foarte mici, dar decizia majorității populației este foarte clară. Această realitate
l-a determinat pe David Cameron, primul ministru al Marii Britanii, un susținător al
rămânerii țării în UE, să-și anunțe demisia, precizând ca va rămâne la post, până în
toamnă, când Partidul Conservator, la congresul său din octombrie, va desemna un
nou lider care să pună în aplicare o astfel de decizie.
Londra, Scoția și Irlanda au votat pentru rămânere, dar toți ceilalți au votate
pentru părăsirea corabiei UE în oceanul atât de neliniștit al acestor vremuri.
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Comentatorii își pun întrebarea, dacă, în aceste condiții, Marea Britanie mai
poate rămâne Marea Britanie, întrucât Scoția, spre exemplu, care a votat, în procent
de 62% rămânerea în UE, ar dori să rămână în UE, deși Marea Britanie, a votat,
în ansamblu, ieșirea. Dar și Londra a votat rămânerea. Și, probabil, nu se va pune
niciodată problema să existe o Mare Britanie fără Londra care, potrivit acestui
referendum, a votat în proporție de 59,9% pentru rămânerea în UE.
Dacă va fi respectat rezultatul referendum-ului și se va lua efectiv o decizie
pentru ieșirea Marii Britanii din UE, așa cum au votat 51,9 la sută dintre cetățenii
săi, va fi, pentru Bruxelles, unul dintre cele mai clare avertismente, una dintre cele
mai dure lovituri și una dintre cele mai mari provocări de la întemeierea comunității
europene. Nimeni nu se poate juca cu identitatea, personalitatea, cultura și interesele
statelor de drept, adevărate identități civilizaționale, care poartă cu ele secole întregi
de existență, dezvoltare durabilă, luptă pentru supraviețuire și liniște într-o Europă a
statelor și a cetățenilor ei, în respectul istoriei, culturii și speranței.
După opinia noastră, proiectul UE și realitatea UE din această epocă nu sunt pe
deplin consonante, iar persistența cu care Bruxellesul vrea să depersonalizeze țările
și identitățile civilizaționale europene nu este bine primită nicăieri. Dimpotrivă, ea
face să crească și mai mult consecințele negative și numărul euroscepticilor. Nu este
și, credem noi, nu va fi niciodată pe deplin posibilă o Uniune Europeană puternică,
fiabilă și durabilă, decât atunci și numai atunci când Bruxellesul va respecta statele
care o compun, când statele vor fi suficient de puternice și de bine integrate pentru a se
putea integra, la rândul lor, într-un proiect atât de necesar și atât de generos și nu atât
de nedrept pentru unele dintre țările care compun Uniunea Europeană și care au fost
aduse efectiv, ca urmare a propriilor neputințe și a lipsei de înțelegere a diriguitorilor
europeni, în sapă de lemn, așa cum este astăzi, spre exemplu, țara noastră, România.
O Românie cu o economie națională distrusă, o Românie dezumanizată, golită de
populația ei calificată, de resurse, de șanse și, mai ales, de speranțe.
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PHYSICAL EXERCISES A HANDY
MEANS FOR OUR HEALTH
Lecturer Ph.D.VALENTINA CIOMAG1
Assistant Ph.D.CORINA DINCIU2
Abstract
Each of us should pay special attention to our own body, developing
and maintaining a proper body posture, maintaining our health and also a
high tonus.
Higher education institutions in the world pay greater attention to
human being’s physical condition, their efforts being undertaken under the
idea of physical benefit, defined by acquiring and encouraging healthy life
habits.
Physical education is an important, indispensable component of general
education, which aims mainly to develop individual’s physical, mental, social
and cultural features in a positive direction. Physical activity carried out
systematically and regularly, contributes directly to improving the structure
and functions of the various organs and body systems.
The physical condition is an expression that characterizes human
biological availability to face the daily demands caused by the external
environment. In normal conditions, the human body is exposed to cold, heat,
effort and, finally, to professional demands.
Keywords: health, exercise, fitness, muscles, body posture
Introduction

Y

oung people developing their body have a special need for physical
exercise. Lately, specialists are talking more and more about the
acceleration of the biological development rhythm. It is undeniable that for the new
generations puberty starts earlier, youngsters develop in weight and height faster than
the generations before, reaching earlier a state of psychological maturity.
1
2
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The explanation of this phenomenon is in the improvement of the hygiene
conditions, in the progresses made in the prevention and the treatment of the diseases,
better food and more rational organization of the time between work and rest, as well
as in the stimulation effects of fitness.
Content
Physical exercises, games, walks and other forms of motor activities can
have a compensating effect. Through the adaptation process to extensive physical
effort, these activities stimulate and balance to some extent the development. The
development of the bone and the muscular systems is affected to a considerable
extent by internal factors like glandular secretion, heredity etc, being true also that
external factors like the fitness, have an stimulation effect which can be decisive.
Unsolicited muscles atrophy, and moreover, the muscular system of a youngster, if
unsolicited continuously, it will not develop properly.
The effort is a stress factor that alters the homeopathic to values much higher
than in basal conditions. In this way, the body responds to this stress, a more or less
strong, more
or less generalized, depending on characteristics. The effort can
be characterized quantitatively, but also qualitatively dependent subjects effects in
the body.
The effort, the fatigue, the recovery, represents a cycle of physiological
phenomena associated with organic movement. Repetition of this cycle leads to
increased exercise capacity, for example the ability to perform mechanical work
as increased as long as possible. The concept of exercise capacity is associated to
increased level motor skills (physical condition).
The exercise is a state of tension in the muscles conditioned by morphfunctional capabilities and energy, as well as mobilization of mental processes
(affective-volitional), Bota., A. (2007)
Correct body posture depends above all on the muscle activity, the path that
provides the physical and health maintenance. Alongside the bones, muscles play
an important role in the development of internal organs necessary to perform vital
functions; it is the main driver of moving.
Physical activity carried out systematically and regularly, contributes directly
to improving the structure and functions of the various organs and body systems.
Also it can counteract the emergence of damage or correct some dysfunctions a rising
as a result of inadequate conditions of life and / or work, aging etc.
The practice of physical exercise in various forms, in order to maintain good
physical condition requires no special athletic ability.
In making fitness programs, one must take into account the following aspects:
exercise duration, effectiveness muscle activity to muscle groups involved, and speed
of recovery of the body after the exercise.
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Physical activities, exercises aim to optimize bio-motor potential of the
subject, its components cognitive, affective and social-networking. If other type of
movement aimed predominantly “biological machine”, aerobics and fitness paves
the different dimensions of personality development issue, modeling alongside
aesthetics (Ciomag, R., V., 2013).
The changes on body image are visible when the exercises are performed on
more days per week at a moderate intensity.
I will mention a few tricks for obtaining vigor and a high tone physical and
mental:
- To encourage the young people to target realistic goals, to keep weight under
control by combining diet and physical exercises;
- The specialist in physical education to enhance enjoyment by creating a
good working climate, by adding variety to workouts, by respecting the subject’s
preferences and personal goals;
- Physical activity carried out systematically, regularly contribute directly
to the improvement of the structure and functions of the various components and
systems of the body
- Exercises increase the capacity of the organism by enhancing respiration, as
a result of increase oxygenation;
- Physical activity improves the elasticity of the pulmonary artery, as a result
of the volume of inspired oxygen;
- Exercises improve activity of the blood circulation, decreases the level
of cholesterol in the blood, ratio greater than lipoproteice complex putting into
circulation cholesterol causing it to diminish the risk of arteroscleoza.
Each of us should pay special attention to our own body, developing and
maintaining a proper body posture, maintaining our health and also a high tonus.
Before and in parallel with formal education, children acquire life habits in
family, tending to adopt the example of their parents. That’s way parents have an
important responsibility in promoting a healthy life style in family .If the parents
adopt a healthy life style with low-calorie food and an active daily program, with
physical activity habits, the children will follow the same style and the chance of
being overweight or obese is reduced.
Conclusion
Healthy lifestyle programs, daily physical exercises, healthy food (fresh fruits
and legumes) are examples of remedial measures taken in schools and families.
Physical education is an important, indispensable component of general
education, which aims mainly to develop individual’s physical, mental, social and
cultural features in a positive direction. Physical activity carried out systematically
and regularly, contributes directly to improving the structure and functions of the
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various organs and body systems.
The physical condition is an expression that characterizes human biological
availability to face the daily demands caused by the external environment. In normal
conditions, the human body is exposed to cold, heat, effort and, finally, to professional
demands.
Promoting the physical activities on long term represents a beneficial individual
and social investment, with a significant contribution both to keeping the physical
and psychical health, as well as to keeping an effective psychical and social conduct.
Physical education brings a significant contribution to the harmonization
of the emotional and energy sphere, it allows us to consider that student’s health
can improve by a modified and positive mental state, having a positive, optimistic
attitude.
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THE BENEFIT OF PHYSICAL
EXERCISES OF OUR OWN BODY
AND HEALTH
Lecturer Ph. D. Valentina CIOMAG1
Lecturer Ph. Victor Marian ZAMFIR2
Abstract
Self-esteem is a psychological component of self-image reflecting how
we feel about ourselves.This subject is seen as a key indicator of psychological
well- being.
The benefit of regular exercices extend over time in: a healthy life, a
body satisfaction, a good selfbody image.
All of us have direct experience in sport phenomenon as competitors,
trainers and researchers and this practical experience help us to formulate
the conclusion that the effect of sport training is materialized in our positive
attitude, good mood, satisfied self-body image, good health, preciouses
wellbeing.
A body subjected to a regime of physical exercise according to the own
possibilities of movement is less exposed to the risk of disease, acquiring
increased resistance to pathogens, by the resistance offered by biological
adaptation to stress (translated into increased capacity of body organs and
systems).
Keywords: health, physical exercises, well-being, habits, self-body image
Introduction

M

any can say today’s human being feels the urge of practicing an organized
and directed form of physical activity, more than ever, activity which
can counteract the 3 current problems of modern society: sedentary behavior, over
tasking and overeating.
Physical education and sport is a discipline that young people should participate
1
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in with most interest, because it provides satisfaction on several levels: emotional,
health strengthening physical appearance influence the development of same physical
qualities required for the performance of certain professions, recreation or simply to
create the capacity of physical exercise independent practice.
Content
Physical education brings a significant contribution to the harmonization
of the emotional and energy sphere, it allows us to consider that people’s health
can improve by a modified and positive mental state, having a positive, optimistic
attitude.
Thus physical exercise can be considered a natural, affordable and enjoyable
„medicine”, which is within the reach of anyone who wishes and intends to use it as
(when, where, how) required.
The beneficial effects of exercises on the body and health are reflected by
the improvement of functions of all organs and systems, help to release negative
energies, entertain us and energize us. Also movements, physical exercises improve
coordination, flexibility, agility and combat sedentary lifestyle and obesity.
The physical effort that we should work on must be vigorous, sufficiently
intense, continuous, to cause pleasure, the level of demands should increase
progressively, to avoid overstressing and injuries, the practice must be monitored
(at least initially) by a specialist who must indicate correct movements and to dose
the effort, as well as the required time to rest, sequence of exercises, number of
repetitions.
Doing daily physical exercises, having an active life, our own body is lees
exposed to the risk of disease, acquiring increased resistance to pathogens, by the
resistance offered by biological adaptation to stress.
Promoting physical activities, a healthy life style we underline that exercising
has long-term benefits overall general well-being becomes a necessity in physical
education classes.
A lot of people are not satisfied with their appearance; with they own body
(body shape and weight), that’s why they are working to improve it. This point is in
favor of physical activity, in order to motivate them to participate systematically and
consistently in physical education classes or in independent activities.
Most of the young girls concerns about body shape and self image, problem
that can be solved by the physical education teachers changing mentalities and
attitudes in their psychological plan.
Of course children acquire life habits in family, tending to adopt the example
of their parents, so…the parents have this special task to be a good example of their
children. If the family adopts healthy food and physical activity habits, the children’s
chance of being overweight is reduced.
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Sedentary behavior and its consequences overweight required prevention
measures.
Regular and systematic physical activity has a direct influence on improving
body functionality and inner-organ performance. At the same time this kind of
activity can help overcome certain medical conditions which are the result of a faulty
living / working environments, of aging, etc.
Each of us should pay more attention to our own bodies, to maintaining and
developing a right body posture and to maintaining a good health and lifestyle.
The reasons for which young people take up physical education are many and
very wide spread but most of them are connected to the fact that these activities offer
the most potent and satisfying rewards.
The need to exercise is a particularly important reason for practicing sports,
the movement action in essence giving both physical and social rewards and also
those rewards manifest themselves on an esthetic level.
Today’s young people are driven by the urge to look fit, to get away from
everyday problems, by relaxing through aerobics, fitness, volleyball or basketball
sessions, knowing these activities will provide the “fuel” needed to go through a
work day or week and also that they will give them a moral support needed for the
same purpose. Muscle toning as well as mental relief are a secondary motivation for
willing physical exercise practice.
It is important for each and every one of us to give ourselves at least 30
minutes for our own health because a good physique will in turn bring an absolutely
necessary mental well-being.
In order to highlight the importance of practicing physical activities, we need
to remind the benefits of systematical practice of any type of movement:
- an increase in body living capacity by optimizing breathing as a result of
higher oxygen absorption and use capacity;
- an improvement in lung capacity as a direct consequence of an increased
oxygen intake volume;
- blood pressure decrease due to artery strengthening;
- an improvement in blood flow, a drop in cholesterol level; (a better lipoprotein ratio helps drive the cholesterol more efficiently, lowering at the same time
the risk of developing arteriosclerosis)
- strengthening of the bones, as long as the effort done is in accordance with
age, sex and a regular and constant practice;
- muscular tone improvement and fatty tissue burn;
- a better glucose balance due to an increase in absorption rates of nutrients;
- a balance of the nervous system, lowering the risk of depressive states;
- an enhanced immune system;
- it is absolutely crucial to practice physical activities when having physical
and mental curable deficiencies but also as a precaution against getting sick;
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- it is recommended to practice specific preventive exercises to form a right
posture as well as for correcting certain spine conditions: kyphosis, scoliosis, lordosis
etc., and also for managing spondylitis and varices, all in an incipient form.
While the benefits of regular cardiovascular and strength training exercise are
well known, few people realize that flexible joints and regular stretching are also
essential for optimum health and activity (Mănescu, D, 2008)
The combination of muscle contraction and stretching serves to relax the
muscle used to maintain muscle tone (Mănescu, C, 2013).
Exercises create balance between the mental and physical and encourage
moderation in everything.
The most important advice or guideline for correct practice of a physical
session is adapting breathing to the nature of the exercise, subjects obtaining a better
body resilience.
Physical exercising was born as a specific way of preparing humans for future
life, for work, being in essence a useful instrument in a constant struggle against
nature and a way of perfecting the human condition or nature.
Apart from all described physical benefits, exercising can help an individual
disconnect from everyday stress and over tasking. Physical exercise improves brain
functions especially those associated to the vegetative nervous system (VNS – “the
one in charge” of controlling internal organ functioning of the human body).
Brain function as a whole is positively influenced by physical exertion,
synapse speed getting increased which can in turn boost mental output and focus
capacity increase. A good workout is also important for repairing or resting strained
nervous centers.
In our activity, we aim to pass on a healthy conception about physical
exercising to students, to communicate its positive effects and to make them eager
and interested in doing such activities. We take great care in guiding students to
spending their free time by independently doing outdoor physical activities, at least
for a few hours every week.
Exercises create balance between the mental and physical and encourage
moderation in everything.
Conclusions
A positive way of thinking will always derive from a high physical state. This
modern lifestyle orientation towards a reunification of man and nature is based on
behavioral education regarding spirit, thinking, body and social relationships.
Health is the greatest asset, nothing can compare to it! A healthy being has the
strength of fulfilling dreams, wishes and all goals!!!
When you’re healthy, your life can be experienced at full capacity and intensity,
you can enjoy every minute, look at the world from a different perspective, are more

214

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(26)/2016

PUNCTE DE VEDERE
optimistic, brighter and more self-confident!
The wellbeing of a nation relays on a functional health system, quality
assureance in education, collective responsibility and social involvement.
This kind a model life suggested, represents a prescription for strength the
body, for mind and soul equally, giving the human being a careful consideration as a
bio-psycho-social entity.
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AXIS MUNDI
George Liviu TELEOACĂ

A

xis mundi, Cardines mundi, Kion Ouránou, Axis Boreus sau Polus
geticus reprezintă tot atâtea sintagme, prin care marile civilizaţii
ale lumii au afirmat şi au confirmat în mod susținut și explicit statutul de Pol
Spiritual al lumii pentru Dacia Hiperboreeană, numită și Valahia, iar astăzi
România. Pentru rolul definitoriu asumat din vechime în edificarea prin
sacru a societăţilor civilizate ale lumii, dar mai ales pentru importantele lor
realizări înfăptuite cu ajutorul şi în numele lui Dumnezeu, misionaţii marelui
centru spiritual dacic au fost sacralizaţi şi apar cu nume generice în Cărțile
Sacre ale lumii.
Astfel, Pelasgos este erou civilizator în mitologia greacă. În Vechiul
Testament (Geneza 10.25) Peleg este cel care a ştiut cum să împartă lumea,
dar şi cum să organizeze guvernarea pentru a susține dezvoltarea civilizației
în unităţile teritoriale nou create. În Edde, Walk-yriile, aceste zâne de neam
vlah, redau viața eroilor ridicați în paradisul numit Walhala, iar Loki, purtând
ca nume forma abreviată a lui Vloki, este considerat erou civilizator, care
împrumută oamenilor chipul şi sângele său. Caracteristicile și faptele lor sunt
condensate în simboluri, așa cum prevăd toate scrierile mai vechi sau mai
noi referitoare la relatarea evenimentelor din Vatra Tradiției Primordiale. În
Rig-Veda un loc aparte este rezervat zeităţii colective a înţelepţilor denumiţi
Valak-Hilyah, iar Dakşa identificat cu Cerul şi apoi cu Soarele este considerat
strămoşul primordial al fiinţelor lumii.
Ulterior, antropologia prin Eugène Piaget şi arheologia prin Marjia
Gimbutas, amplu susținută de șirul neîntrerupt al descoperirilor din prezent,
au reconfirmat și reconfirmă importanţa ţinuturilor carpato-danubianopontice în edificarea societăţilor civilizate, tot așa după cum Whitney Smith
în numele Centrului American pentru Drapelele Lumii arată că istoria s-a
făcut din Persia până în Bretania sub semnul Dragonului Dacic timp de peste
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un mileniu şi jumătate, la care se mai adaugă încă un mileniu, cel identificat
de Vasile Pârvan, în total două milenii și jumătate pe deplin atestate.
Toate acestea par fapte îndepărtate, pe care unii ne cer să le uităm,
dar numai fiindcă n-au înțeles, încă, importanța lor actuală. După cum se
vede, însă, Europa Unită se mișcă destul de greoi și este de datoria noastră
să arătăm lumii întregi că mesajele simbolice rămase din Epoca de Aur a
omenirii conduc la căile ontologice menite să refacă, mai presus de istoria
atâtor confruntări înspăimântătoare, coeziunea spirituală a Europei pe
temeiul originii sale comune plasată la Dunărea de Jos.
Pe de altă parte, zămislită de această vatră danubiană, ca imagine
fidelă a tot ceea ce Theodor Mommsen numește „marile revoluții ale artei
și ale spiritului”, încă din epoca de formare a civilizației, limba română
este chemată să devină instrumentul de drept natural în comunicarea paneuropeană, inclusiv pentru europeanul de rând, atât prin valoarea stilistică şi
bogăţia conceptuală actuală dobândită în cele câteva milenii de utilizare, cât
mai ales prin caracterul său antientropic susţinut de scrierea strict fonetică,
care menţine mereu vizibil etalonul pronunţiei.
Ilustră, cardinală, aulică şi curială conform criteriilor stabilite de
Dante Alighieri pentru limba comunitară, dar şi versatilă mereu deschisă
dezvoltării, cu un potenţial generativ optim susţinut de virtuţile sale
matriciale, preconizate de Umberto Eco la nivel principial, limba română va
menaja în cel mai înalt grad toate celelalte limbi, care vor coexista alături de
ea în cadrul bilingvismului menit să asigure preconizata unitate în diversitate
a Europei Unite.
În loc de încheiere ne exprimăm convingerea că în Europa Unită, libera
circulaţie a informaţiei nu mai poate fi grevată de multele dificultăţi ale
scrierii etimologice, dificultăţi cu greu depăşite chiar şi de elita intelectuală
a continentului, care, în funcţie de ţară, abia ridică la 3%, maximum 10% din
populație numărul celor ce pot folosi în mod fluent limba engleză.
București, 15 februarie 2016

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(26)/2016

217

UNIVERS ȘTIINȚIFIC
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CÂMPURILOR ELECTROSTATICE
ŞI ULTRASONICE ASUPRA
MICROORGANISMELOR
BIOPHYSICS ASPECTS OF ACTION
ELECTROSTATIC FIELDS AND
ULTRASONIC ON MICROORGANISMS
Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE
Dr. ing. Dan C. BADEA
Ing. Dragoș Ionuţ G. NĂSTASE
Rezumat
Celulele vii prezintă diferenţe de potenţial electric între interiorul şi
exteriorul celulei, atât în repaos (potenţial de membrană), cât şi în timpul
activităţii celulare (potenţial de acţiune). Unul din efectele cele mai cunoscute,
în ceea ce priveşte comportamentul electric al celulelor, este alinierea acestora
la aplicarea unui câmp electrostatic, astfel încât axa mare a lor devine
perpendiculară pe direcţia curentului electric. Prin experienţele realizate, s-a
dovedit că impulsurile de înaltă tensiune pot distruge microorganismele. Un alt
mijloc eficace de distrugere a microorganismelor îl reprezintă ultrasunetele.
La anumite valori ale intensităţii câmpului ultrasonor şi ale duratei de
ultrasonare, se pot distruge protozoare, bacterii, virusuri.1
Cuvinte cheie: câmp electric, ţesuturi vii, procedee terapeutice, stimulare
bioelectrică, vindecare
Abstract
Living cells differ in electrical potential between inside and outside the
cell, both in rest (membrane potential) and during cell (action potential). One
Material Prezentat la cea de-a doua conferință internaţională Performanţa ecologică într-o economie competitivă,
ASE, Bucureşti, 12 noiembrie 2009. Publicat în „Supplement of Quality – Acces to Succes”, Journal, vol. 1, Year
10, No. 106, 2009, pp. 361-367.
1
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of the most popular in terms of electrical behaviour of cells, is to align the
application of an electrostatic field, so much focused their direction becomes
perpendicular to the electric current. Achieved through experience, has proved
that high-voltage pulses can destroy microorganisms. Another effective way
to destroy microorganisms is ultrasound. At certain values of the ultrasonic
field intensity and duration of ultrasonic, can destroy the protozoa, bacteria,
viruses.
Keywords: electric field, living tissues, therapeutic procedures, bioelectric
stimulation, healing

1. Introducere

P

e seama efectelor câmpului electric asupra țesuturilor vii, s-au elaborat,
recent, procedee terapeutice, bazate pe stimularea bioelectrică, pentru
vindecarea oaselor fracturate sau a unor leziuni ale măduvei spinării. În contextul
acestor experiențe, cunoaşterea nu a progresat semnificativ, dincolo de aspectele
fenomenologice ale efectelor terapeutice ale câmpului electric. Dar, faptul că s-a pus în
evidență acţiunea câmpului electric asupra celulelor din culturile de țesuturi a permis
deschiderea a noi perspective în studiul efectelor fiziologice ale câmpurilor electrice
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exogene. Prin experiențele realizate, s-a dovedit că impulsurile de înaltă tensiune pot
distruge microorganismele. Un alt mijloc eficace de distrugere a microorganismelor
îl reprezintă ultrasunetele. La anumite valori ale intensității câmpului ultrasonor şi
ale duratei de ultrasonare, se pot distruge protozoare, bacterii, virusuri.
2. Efectele câmpului electric asupra microorganismelor
2.1 Câmpul electric al celulelor vii
Celulele vii prezintă diferențe de potențial electric între interiorul şi exteriorul
celulei, atât în repaos (potențial de membrană), cât şi în timpul activităţii celulare
(potențial de acţiune). Membrana celulară separă doi electroliți şi, ținând seama că
aceasta prezintă o constantă dielectrică egală cu 5, conform [12], se poate admite că
membrana celulară este dielectricul unui condensator, a cărui capacitate variază între
1 µF la celula nervoasă şi 10 µF la celula musculară, pentru 1 cm2 de membrană.
Analogia comportamentului electric celular cu cel al unui condensator conduce la
ideea că sistemul celular are proprietatea de a înmagazina sarcini electrice [11].
Membrana celulară prezintă o rezistivitate mare, de ordinul a 1000 – 10.000 Wcm,
în timp ce mediul intracelular şi cel extracelular prezintă rezistivități mult mai mici.
Existenţa unei diferențe de potențial electric între interiorul şi exteriorul celulei pune
în evidență posibilitatea existenţei unor curenți electrici de conducție în cele două
medii cu rezistivități scăzute. În plus, tot pe seama diferenței de potențial electric,
rezultă o distribuție de sarcină electrică de polarizare pe grosimea membranei [11].
Proprietățile electrice ale celulelor au permis influențarea electrică a acestora
şi chiar a țesuturilor, prin acţiunea unor câmpuri electrice exogene [10]. Activitatea
electrică a unui țesut sau organ este o rezultantă a fenomenelor de bioelectrogeneză
ce au loc în fiecare dintre celulele ce intră în alcătuirea lor şi, deci, la aceste niveluri,
problemele sunt mult mai complexe. Pe seama efectelor câmpului electric asupra
țesuturilor vii, s-au elaborat, recent, procedee terapeutice, bazate pe stimularea
bioelectrică, pentru vindecarea oaselor fracturate sau a unor leziuni ale măduvei
spinării [10]. În contextul acestor experiențe, cunoaşterea nu a progresat semnificativ,
dincolo de aspectele fenomenologice ale efectelor terapeutice ale câmpului electric.
Dar, faptul că s-a pus în evidenţă acţiunea câmpului electric asupra celulelor din
culturile de ţesuturi a permis deschiderea a noi perspective în studiul efectelor
fiziologice ale câmpurilor electrice exogene.
2.2. Diferenţa de potenţial transmembranar
Diferenţa naturală de potenţial electric transmembranar poate avea valoarea
Djm = - 100 mV, ceea ce înseamnă că, în cazul unei membrane cu grosimea de d =
10 nm, intensitatea medie de câmp transmembranar este Em.n = Djm/d = 100 mV/10
nm = 10.000 kV/m.
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Valoarea instantanee staţionară a diferenţei de potenţial transmembranar, Vm,



relativă la direcţia vectorului intensităţii de câmp electric extern, E , rezultă din
contribuţii ale potenţialului din sarcinile asimetrice de suprafaţă şi din polarizarea
la interfaţă [8] Pentru calculul valorii instantanee staţionare a diferenţei de potenţial
transmembranar, în cazul unei celule sferice, de rază „a”, după cum este dat în [8],
se poate folosi relaţia:

cos σ

3
f (l )E × a cos σ (V)
(1)
cos σ 2

unde E este valoarea scalară a lui E [i factorul de conductivitate f(l)=1, în
Vm ≅ -Dj m

-

cazul unei membrane dielectrice.

Pentru cos σ = 1 se poate obţine valoarea maximă a lui Vm.
În funcţie de vectorul intensităţii câmpului electric exterior, valoarea medie a
intensităţii de câmp electric transmembranar poate fi estimată din:

Em ≅ -

Vm
d

(kV/m)

(2)

2.3. Efecte fiziologice ale câmpurilor electrostatice
Unul din efectele cele mai cunoscute, în ceea ce priveşte comportamentul
electric al celulelor, este alinierea acestora la aplicarea unui câmp electrostatic,
astfel încât axa mare a lor devine perpendiculară pe direcţia curentului electric [10].
Curentul ionic prin mediul extracelular este un rezultat al gradienților de potenţial
electric la suprafața celulei. Acest gradient de potenţial determină proteinele
încărcate cu sarcina electrică să migreze în stratul dublu peri plasmatic. În prezența
unui gradient extern de potenţial, are loc o depolarizare a fiecărei celule, pe una
din părţi şi o hiperpolarizare pe cealaltă parte. Această asimetrie poate conduce la
un flux ionic semnificativ în celulă şi poate, de asemenea, să influenţeze puternic
proprietăţile de permeabilitate ale celulei. Jaffe şi Nuccitelli (citați în [10]) au sugerat
că orientarea celulelor în câmp electric poate rezulta pe seama gradientului de calciu
intracelular, adică pe seama fluxului calciului prin celulă. Alte cercetări au condus la
sugestia că afluxul crescut al calciului, pe partea hiperpolarizată a celulelor aflate în
câmp electrostatic, ar putea fi cauza contracției celulare, care conduce la forma tipic
alungită, perpendiculară pe direcţia curentului uniform aplicat. Acest aflux mărit al
calciului ar putea fi, de asemenea, cauza a ceea ce s-a observat la multe celule –
galvanotaxia –, adică migrarea directă, ca răspuns la acţiunea câmpului electrostatic,
care poate fi către catod, ori către anod. O serie de rezultate experimentale se referă
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la caracterizarea răspunsului de orientare la fibroblaste [10] şi la influența modificării
fluxurilor ionice transmembranare asupra răspunsului de orientare a celulelor în
cultură, utilizând a - mediu minimal esenţial (a-MME), cu adaos de antibiotice (100
mg/ml Penicilina G, 50 mg/ml Gentamicina, 300 ng/ml Amfotericina B) şi 15 % ser
fetal de bovină. Experienţele s-au realizat cu câmpuri electrice de intensităţi cuprinse
între 100 – 1500 kV.m, mediul în care se aflau celulele având o rezistivitate de 63
Wcm. Prin experienţele efectuate, s-a remarcat o puternică tendinţă a fibroblastelor
de a se alinia, sub acţiunea câmpului electric. Corpurile celulelor au căpătat o formă
alungită, fusiformă şi multe dintre acestea au prezentat largi lamele semicirculare
în direcţia catodului. Gradul de orientare a celulelor crește cu durata tratamentului
în câmp electric şi cu intensitatea câmpului electric. Astfel, la 100 kV/m, alinierea
celulelor, după 6 ore, nu era semnificativă, în timp ce la 1000 kV/m, alinierea lor
era aproape perfectă. Deşi celulele s-au aliniat, ca răspuns la acţiunea câmpului
electric, ele nu au prezentat vreo tendinţă de migrare către catod, chiar la 1500 kV/m.
După întreruperea acţiunii câmpului electric, celulele au rămas viabile. Calciul ionic
(Calcium Ionophore A 23187), la o concentraţie de 5 mM, a avut un puternic efect
inhibitor asupra orientării celulelor în câmp electric. Verapamilul, un inhibitor al
calciului, nu a avut nici o influenţă asupra orientării celulelor, nici la o concentraţie
de 10 mM, nici la 250 mM. Lanthanul (La3+), un inhibitor competitiv, al transportului
calciului, nu a avut nici o influenţă asupra orientării celulelor. Pe de altă parte, Bawin
şi Adey (citaţi în [9]) au arătat că aplicarea câmpurilor electrice sinusoidale slabe
modifică efluxul de calciu din țesuturile cerebrale. Alte studii, realizate cu diferite
tipuri de celule, au arătat că acţiunea câmpurilor electrice, cu intensităţi de 0,1 – 100
V/m, se reflectă în influențarea orientării celulelor (galvanotropism), dar şi în migrarea
lor (galvanotaxis) [2]. Aceste efecte sunt puse, de asemenea, pe seama afluxului
crescut al cationilor, în special, al Ca2+. Conform celor prezentate de Bourgnignon
[2], celulele de fibroplaste, în cultură celulară, supuse acţiunii câmpului electric,
cu stimulare galvanică pulsatorie (500 V, impulsuri de 100 ms) pot fi stimulate în
creşterea sintezei proteinei şi a ADN-ului. Principalele influenţe datorate acţiunii
câmpului electric au fost creşterea concentraţiei de Ca2+ luat din mediul extern şi a
numărului de receptori de insulină pe suprafaţa celulei.
2.4 Efecte ale acţiunii câmpului electric asupra membranei celulare
La expunerea unei diferenţe de potenţial transmembranar, de circa 1 V, s-a
constatat o creştere tranzitorie a permeabilităţii membranei şi a conductibilităţii
electrice [4]. Mecanismul de bază al acestui fenomen implică: formarea porilor
hidrofobi, creşterea razei lor şi transformarea lor în pori hidrofili, prin rearanjarea
moleculară a marginilor porilor. Câmpul electric măreşte dimensiunea porului, în
principal, prin forţe perpendiculare pe liniile de câmp. Porii hidrofili permit moleculelor
mici să traverseze membrana. Totuşi, ionii ajung să depăşească o considerabilă
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barieră energetică, astfel încât conductivitatea porului prezintă o puternică şi neliniară
dependenţă de tensiune. După cum arată Glaser [4], nu există nici o tensiune de prag
pentru formarea porului, nici vreo schimbare calitativă în comportamentul electric al
membranei în timpul străpungerii electrice, reversibile. Porii hidrofobi sunt formaţi
în stratul dublu numai prin fluctuaţii termice, astfel că durata lor de viaţă este foarte
scurtă. Totuşi, ei pot atinge un diametru de ordinul a 1,0 nm. La acest diametru şi mai
mare, unii pori hidrofili sunt energetic mai favorabili decât cei hidrofobi. O inversare
a porilor are loc, adică grăsimile se rearanjează încât principalele grupări hidrofile
formează peretele porului. Mecanismul de bază, prin care câmpul electric intensifică
formarea porului şi îi măreşte dimensiunea, este reprezentat de acţiunea forţelor
perpendiculare pe liniile de câmp electric. Porii umpluţi cu apă reprezintă o suprafaţă
cu o mare permitivitate şi, atât timp cât conductivitatea porului este neglijabilă,
câmpul electric de-a lungul membranei produce presiune în interiorul porului, faţă
de permitivitatea mai scăzută a materialului membranei. Cu câtva timp în urmă se
credea că atracţia sarcinilor electrice de pe ambele părţi ale membranei era cauza
străpungerii membranei. Calculele efectuate au arătat că aceste forţe de atracţie nu
sunt suficient de puternice, pentru a se putea explica formarea corectă a porului. Porii
hidrofili nu pot exista la raze apropiate de zero. Aceştia se dezvoltă din pori hidrofobi
suficient de mari şi, de aceea, trebuie depășită o barieră energetică (E*). Pentru a
dispărea, porul trebuie să depăşească o altă barieră energetică (Ed). Dacă porii cu o
rază critică (rd) se dezvoltă în membrane sub acţiunea unor tensiuni mecanice, energia
marginilor porilor nu mai este capabilă să contrabalanseze mărirea porului şi se va
instala o rupere mecanică. Efectele ireversibile, după pulsarea celulelor, se datorează
proceselor secundare, cum sunt dilatarea osmotică şi pierderea metaboliților. Dacă
sistemul membranar este expus unei tensiuni electrice mereu crescute, atunci se va
atinge un punct în care curentul prin membrană este aşa de mare, încât produce o
importantă scădere a tensiunii în soluţia din jurul membranei [4]. Aceasta reduce
tensiunea transmembranară la o valoare care depinde de lungimea pulsului electric,
dar este independentă de intensitatea câmpului electric exterior aplicat. Câmpurile
neuniforme, generate de grupurile de ioni şi de ioni mici adsorbiți, sunt de acelaşi
ordin de mărime. Aceste câmpuri sunt limitate la zonele de interfaţă adiacente
suprafeţei membranare. Câmpurile externe aplicate care au intensităţi comparabile cu
cele ale câmpurilor membranare, determină rearanjări structurale în zona proteinelor
şi a lipidelor din stratul dublu [8].
2.5. Efecte letale ale câmpurilor electrice intense
Structura şi funcţiile membranelor biologice sunt, în mod vital, dependente
de polarizarea electrică a membranei. După cum arată Neumann [8], depolarizarea
prelungită a plasmei membranare cauzează moartea celulei. Pentru studiul efectului
letal al câmpului electric, Montane şi Teissie [5] au supus acţiunii câmpului electric
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pulsatoriu protoplaste de tutun. Câmpurile electrice pulsatorii sunt folosite pentru
transferul direct de gene sau pentru fuziunea somatică în biologia celulară. Deşi
procesele moleculare implicate în fenomenul electropermeabilizării sunt insuficient
cunoscute, s-a constatat că activitatea electrogenică a multor sisteme celulare poate
fi influenţată prin stimulare electrică. În acest sens, s-a observat că diviziunea
celulară poate fi intensificată, după electrostimulare. Un asemenea efect, de o mare
importanţă pentru procesele biotehnologice, este, încă, neexplicat [5]. Experienţele
asupra protoplastelor s-au realizat prin izolarea şi cultivarea acestora. Înainte
de a fi tratate în câmp electric, au fost separate în scopul obţinerii unei distribuţii
dimensionale omogene. Proba de protoplaste pregătită a fost supusă unor unde
pulsatorii dreptunghiulare. În fig.1 se prezintă rezultatele experimentale obţinute.
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Fig. 1 – Influenţa câmpului electric
Protoplastele supravieţuitoare sunt date în funcţie de intensitatea câmpului
electric aplicat. Când se atinge o valoare înaltă a intensităţii câmpului electric
(1250 kV/m), se constată un puternic efect letal, respectiv atunci când potențialul
atinge o valoare limită într-un punct al suprafeţei, celula nu mai poate supravieţui
[5]. Diviziunea protoplastelor, tratate electric în impulsuri, este puternic afectată de
tratamentul electric. S-a constatat o uşoară descreșterea la intensităţi mai mici de
câmp, dar şi o creştere simțitoarea la valori mai mari ale intensităţii câmpului (750
kV/m). O puternică inhibiţie a diviziunii celulare s-a constatat la valori foarte mari ale
intensităţii câmpului electric (750 kV/m). Acest proces este legat de inducţia a variate
potenţiale de membrană. Intensificarea diviziunii celulare, se pare că se datorează
activării procesului electrogenic şi / sau unei electropermeabilizări a protoplastelor,
permiţând schimbul ușurat de molecule prin membrană. Depolarizarea prelungită a
plasmei membranare cauzează moartea celulei [8]. Efecte distructive ale câmpului
electric de înaltă tensiune, asupra microorganismelor patogene au fost descrise ca
fiind posibile prin procedee electrohidraulice, pentru prima dată, de Brandt, în anul
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1962 [3]. Procedeul electrohidraulic a fost aplicat de Brandt, prin utilizarea unui
echipament electrohidraulic cuprinzând un condensator de capacitate relativ mică,
prevăzut pentru obţinerea energiei electrice stocate, astfel, pentru a permite atingerea
unor tensiuni înalte. Prin supunerea microorganismelor la șocuri electrohidraulice,
la tensiuni mai mari de 32 kV, acestea sunt distruse [3]. Procedeul electrohidraulic a
fost îmbunătăţit de Allen Merton [1], în anul 1968. Acest procedeu se caracterizează
prin aceea că se bazează pe eliberarea controlată a energiei electrice stocate, într-un
mediu lichid, relativ incompresibil şi dielectric, în care se află microorganismele ce
trebuie distruse. Domeniile tensiunilor de lucru pot fi cuprinse între 3 – 14 kV sau
între 30 – 60 kV. Fluidul, conţinând microorganisme, este trecut printr-o cameră
electrohidraulică, în care fluidul de tratat este menţinut pe durata procesului. Un
condensator mai mare sau o baterie de condensatori (cu capacitate mai mare de 5
mF) se încarcă la un nivel energetic dorit, cu ajutorul unei surse de înaltă tensiune
(3 – 14 kV). Prin eliberarea energiei electrice stocate în condensator, sub forma unei
descărcări electrice în fluid, se produce un şoc electrohidraulic, ce constă dintr-o
presiune intensă instantanee sau dintr-o undă de şoc, în fluidul aflat în camera
electrohidraulică.
Condensatorul poate fi încărcat şi descărcat cu o anumită frecvenţă, astfel încât
să se asigure o succesiune de şocuri electrohidraulice, în scopul obţinerii unui anumit
grad de distrugere a microorganismelor [1]. Rezultatele privind distrugerea bacteriilor
de E. coli arată că la o concentraţie iniţială de 6,5 x 107 u/ml, la tensiuni de descărcare
între 30 – 60 kV, s-a ajuns la o concentraţie final` de 9,9 x 105 u/ml. Deci, numărul de
bacterii distruse, pe ml de mediu (apă) a fost: NE.coli = (650 – 9,9) x 105 = 640,1 x 105
E.coli/ml. La o concentraţie inițială de 1,8 x 104 E.coli/ml şi la tensiunea de descărcare
de 8 – 12 kV s-a obţinut distrugerea completă a acestor bacterii. Analizând aceste
rezultate se observă că gradul de distrugere a microorganismelor creşte cu scăderea
tensiunii de descărcare. Allen Merton [1] explică distrugerea microorganismelor
prin procedeul electrohidraulic, arătând că furnizarea unei energii electrice de înaltă
tensiune, printr-o descărcare cu străpungerea mediului, cu o frecvenţă mai mare
decât capacitatea mediului de a adsorbi energia termică produsă, asigură vaporizarea
lichidului din vecinătatea străpungerilor create, având loc şi, cel puţin, o ionizare
parţială. Expansiunea de bule ce urmează în timpul foarte scurt al eliberării energiei,
produce o undă de şoc în lichidul înconjurător. Distrugerea microorganismelor aflate
în lichidul tratat, se poate pune pe seama speciilor chimice active ce se pot forma,
a energiei ultraviolete, a temperaturilor înalte locale, a intensei presiuni de şoc şi
a extremei turbulenţe create, precum şi a schimbărilor de fază produse de intensa
presiune sau de unda de şoc. Recent, Gauri S. Mittal, de la Universitatea din Guelph
– Ontario, Canada, a arătat că se poate realiza distrugerea microorganismelor, din
lichide alimentare, cu ajutorul impulsurilor de înaltă tensiune de scurtă durată [6].
Prin experienţele realizate, s-a dovedit că, la intensităţi de 10 kV/cm, impulsurile de
înaltă tensiune pot distruge microorganismele, numărul acestora scăzând de 6 ori.
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2.6 Efecte distructive ale ultrasunetelor
Un alt mijloc eficace de distrugere a microorganismelor îl reprezintă
ultrasunetele. La anumite valori ale intensităţii câmpului ultrasonor şi ale duratei
de ultrasonare, se pot distruge protozoare, bacterii, virusuri [7, 13]. Suspensiile
de bacterii sunt sisteme biologice ideale pentru studiul efectelor biologice ale
ultrasunetelor, deoarece efectul se poate determina în 12 – 24 ore după tratare.
Acţiunea ultrasunetelor poate fi letală asupra tuturor tipurilor de bacterii, în funcţie
de condiţiile de experiment. În urma acţiunii ultrasunetelor, se distrug bacterii
dizenterice, bacterii parafitice, bacili care generează intoxicaţiile intestinale, inclusiv
bacili tuberculoşi, cunoscuţi prin rezistenţa lor faţă de mulţi factori fizici şi chimici.
Suspensiile de bacili Koch, supuse acţiunii ultrasunetelor de frecvenţe 1 MHz, la
durata cuprinsă între 15 minute şi 3 ore, au prezentat diferite transformări şi leziuni,
în funcţie de regimul de tratare. Ultrasunetele destramă conglomeratele de bacili,
iar în cazul creșterii intensităţii câmpului ultrasonic se constată o diminuare lentă
a numărului elementelor bacilare, crescând, treptat, proporția germenilor morţi faţă
de cei vii [13]. Elementele supravieţuitoare sunt capabile să refacă, în timp, cultura,
pe medii favorabile, ceea ce conduce la observaţia că ultrasunetele de intensităţi
medii provoacă efecte reversibile, pentru acele celule care au o rezistenţă mai
mare. Cu creşterea duratei de ultrasonare (I = 3,1 W/cm2, t = 60 min), se modifică
permeabilitatea celulară, apar unele celule care şi-au pierdut conţinutul celular
(celule fantomă). La intensităţi mari (I = 3,1 W/cm2) şi tratare de lungă durată (t = 60
– 120 min), în interiorul celulelor tratate cu ultrasunete, apar schimbări funcţionale
şi structurale, care duc la leziuni ireversibile şi la ruperea totală a funcţiilor vitale,
respectiv germenii sunt fragmentaţi în resturi celulare, sub forma de granulaţii şi
masă amorfă. Membrana celulară se distruge şi protoplasma se scurge. Imaginea este
neclară, conţinutul aproape omogen, ceea ce este un semn caracteristic al instalării
necrozei celulare. Ultrasonarea de lungă durată (t = 120 min), la o intensitate
suficient de mare, conduce la distrugerea totală a bacililor tuberculoşi. Mecanismul
distructiv al ultrasunetelor asupra bacteriilor este constituit dintr-un ansamblu de
efecte directe şi indirecte, determinate de unii parametri ai câmpului utilizat, ai
mediului de tratat şi de condiţiile experimentale. Acţiunea distructivă se pune pe
seama efectelor mecanice, chimice şi termice, sau pe seama combinării acestor efecte.
Rolul principal se atribuie efectelor mecanice, cele termice şi chimice jucând un rol
secundar. Pentru unii cercetători, cavitaţia joacă rolul principal în efectul distructiv
al ultrasunetelor. La suprafaţa bacteriilor are loc formarea bulelor de cavitaţie,
deoarece forţele de adeziune între celule şi lichidul înconjurător sunt mai slabe
decât forţele intermoleculare din lichid. Desfăşurarea procesului distructiv, având
un caracter exploziv, după o scurtă perioadă de latență, pledează în favoarea ipotezei
acestui mecanism, efectul principal putând fi atribuit acelui mecanism produs de

226

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(26)/2016

UNIVERS ȘTIINȚIFIC
unda de şoc, care ia naştere la implozia bulei de cavitaţie. În suspensii concentrate,
tratate cu ultrasunete, efectele termice nu joacă un rol esenţial, în schimb, într-o
serie de lucrări se evidenţiază o acţiune distructivă datorată cavitaţiei, ca un efect
intermediar chimic. Există puncte de vedere care susţin existenţa unui proces fizicochimic, urmare a acţiunii ultrasunetelor, care are loc la suprafaţa celulelor şi care este
determinat de hidratarea coloizilor, datorită căruia părţile componente ale celulei trec
în soluţie. Experienţele efectuate asupra bacteriilor au pus în evidenţă dependenţa
eficienţei procesului distructiv de concentraţia suspensiei bacteriene [13]. Efectul
distructiv al ultrasunetelor asupra bacteriilor scade cu creşterea concentraţiei. În
suspensii foarte concentrate, nu s-a obţinut dezintegrarea bacteriilor, în schimb, s-a
obţinut o considerabilă încălzire a suspensiei. Un rol în asigurarea efectului letal al
ultrasunetelor îl joacă şi mediul de tratare. Astfel, bacteriile dispersate în lapte sunt
mult mai rezistente la ultrasunete decât cele aflate în ser fiziologic – cele dispersate
în lapte putând fi distruse în proporție de 90 %, după 10 minute, iar cele tratate în
ser fiziologic, în proporție de 100 %, după 5 minute. Acţiunea distructivă este strâns
legată de conţinutul de gaz al lichidului sau de prezenţa suprafețelor gaz – lichid.
Efectul de frecare poate juca un rol în acţiunea distructivă a ultrasunetelor. Astfel,
bacilii febrei tifoide sunt dezintegrați într-un timp mult mai scurt în câmp ultrasonor,
în prezenţa particulelor de cuarț.
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DIMITRIE CANTEMIR
Punte a cunoașterii
între Orient și Occident
PREFAȚĂ
Dacă nu ai ochi
suficienți pentru trecut, nu
poți vedea în viitor

A

ceastă carte nu este
doar o suită de studii
și articole atente și bine
scrise despre un mare
cărturar, despre cel mai
mare cărturar al unui spațiu
geopolitic și geostrategic de
confruntare și de confluență,
despre un savant și despre
un Domn al românilor –
Dimitrie Cantemir –, scrise
cu migală, competență,
respect, aplecare științifică
spre studiu temeinic și
aprofundare istorică, ci
mult mai mult. Dincolo de
acestea, volumul de față este
și o necesară reproiecție,
printr-un fel de fractali
epistemologici, am spune,
a unui timp istoric complex
și extrem de complicat,
care, ca într-un caleidoscop
de civilizații și universuri
trecute, revine mereu în
condiționarea actualului. Cine a citit opera lui Cantemir sau măcar o parte din ea își dă seama
cu ușurință nu numai de valoarea și universalitatea ei, ci, paradoxal, și de actualitatea ei
intrinsecă, înțeleasă, cumva, ca o revenire ciclică la condițiile esențiale ale schimbării de
paradigme. În aceasta constă, de fapt, genialitatea marelui cărturar, calitatea viziunii sale
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istorice și geopolitice, chiar dacă o astfel de perspectivă nu este formulată nicăieri, în scrierile
sale, explicit și categoric.
Dimitrie Cantemir, omul plin de farmec, jovial și, în același timp, temeinic iscoditor,
ca un fel de Socrate elegant, la patru ace, privea foarte atent și foarte îngrijorat nu doar
înainte, la un viitor care se anunța, ca și acum, plin de nori și îngrijorări, ci și dincolo de
ceea ce se vedea, în vortexul misterios și nesigur al vremuirilor și devenirilor. El credea,
totuși, în rânduieli, în rânduielile neamului, în sistemele de valori în care a fost durată
civilizația Carpaților și a Dunării. Dar labirinturile și orizonturile cenușii în care erau obligați
să trăiască și să supraviețuiască românii, cel mai vechi și, poate, cel mai înțelept dintre
popoarele Europei, și conflictualitatea vremii l-au determinat să opteze pentru un vector mai
apropiat, cel rusesc, pavăză a creștinătății, care ar putea contura mai clar și mai realist o zonă
de siguranță strategică, în interiorul sau înapoia căreia neamul românesc să fie lăsat să-și
continue viața și să-și rechibzuiască destinul, în jurul pilonilor săi ancestrali.
Studiile și articolele din acest volum prezintă un Cantemir deopotrivă meditativ,
îngrijorat și constructiv, un Cantemir care durează punți de cunoaștere între uriașe zone
de cogniție milenară, singurele care pot genera cu adevărat profunzimea, consistența și
perenitatea lumii. Planul acțiunii directe, exprimat mai ales în opțiunea sa pentru Rusia, ca
forță capabilă să apere creștinătatea și să se constituie, implicit, într-un fel de zid-garant, înțeles
ca o uriașă zonă de siguranță strategică, înapoia și sub protecția căreia neamul românesc să
poată supraviețui, să se poată reunifica, liniști și chiar dezvolta, este însoțit de unul mult mai
vast și mai consistent care ține de construirea unui pod cognitiv între Est și Vest, între cele
două mari civilizații – cea ortodoxă și cea occidentală –, cum vor fi ele numite peste aproape
trei secole, spațiul românesc fiind prezentat, prin scrierile marelui cărturar, așa cum este el,
cu obiceiuri străvechi, sedentare, cu un stil de viață propriu, foarte bine constituit și construit
prin valorile strămoșești. Cu alte cuvinte, Cantemir a conștientizat spațiul european, care
începea să iasă din cenușiul încă misterios al Evului Mediu și se angaja în marea Renaștere
științifică, umanistă și intelectuală.
Autorii studiilor și articolelor reunite în acest volum au avut în vedere, deopotrivă,
izvoarele marelui fluviu – ne referim la fluviul cogniției cantemirene, ca atare, dar și revărsarea
lui în marele ocean cognitiv din debușeul unei ere noi –, care avea să repropulseze Europa în
avangarda civilizației cunoașterii și progresului. Valoarea operei cantemirene trece dincolo
de frontierele moldave, de frontierele românești, în general, și se regenerează în universal,
aparținând, deci, lumii întregi. Nu întâmplător, desigur, opera lui Cantemir se află în marile
biblioteci ale lumii și mai puțin în spațiul său de origine, adică la el acasă. Dar izvorul și,
respectiv, nucleul din care s-a generat această uriașă operă rămân în spiritualitatea ancestrală
a românilor, în arealul inițial, în patria-izvor.
Cantemir nu a trăit prea mult timp pe meleagurile strămoșilor săi români. Dar copacul
Cantemir nu și-a strămutat niciodată rădăcinile din solul valorilor, culturii și civilizației
românești, indiferent de conjuncturile în care a trăit și a creat. În toate timpurile – chiar și
atunci când Cantemir trăia departe de Moldova –, el a rămas, prin spirit și iubire de neam,
un mare român.
Desigur, în legătură cu marele cărturar, supranumit prinț între filosofi și filosof între
prinți, există și controverse. Există chiar și opinii sau nedumeriri referitoare la opțiunile sale
politice și geopolitice, la viziunea sa strategică privind confruntarea între lumea creștină și
lumea musulmană, și chiar la cea existentă încă de pe atunci, după mare schisma, din 1054,
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din interiorul creștinătății. Unii dintre contemporanii noștri consideră Rusia ca un pericol
uriaș pentru Europa, pentru Occident, în general, pentru lumea democratică și, în acest cadru,
și pentru România. Alții cred că, dimpotrivă, nu Rusia reprezintă principala amenințare la
adresa păcii și securității lumii, ci Occidentul. Sunt și unii care cred că, de fapt, principala
amenințare la adresa lumii întregi o constituie recrudescența extremismului, îndeosebi a celui
religios și, în cadrul acestuia, a extremismului musulman, concretizat acum, iată, în ceea
ce numim apariția și recrudescența Statul Islamic etc. Ieri, jocurile strategice erau făcute
de Înalta Poartă, de Moscova și de Viena, în general, de Occident. Astăzi, datele esențiale
ale problemei geopolitice și geostrategice, în ceea ce privește România, nu sunt prea mult
schimbate, chiar dacă dinamica pericolelor, amenințărilor și vulnerabilităților la acestea este
mult mai complexă. Nici astăzi aceste lucruri nu sunt prea clare pentru noi, așa cum neclare
au rămas multe momente cruciale din istoria omenirii, din cea a spațiului european și cu atât
mai mult din cea a spațiului românesc, scrisă doar după unele resurse.
De aceea, întoarcerea la Cantemir, înțeles fie și doar ca o punte de cunoaștere între
Orient și Occident, nu neapărat și ca o posibilă resursă pentru găsirea unor soluții necesare și
suficiente pentru România, reprezintă, cel puțin un suport de meditație științifică și strategică,
nu contemplativ și admirativ, ci, așa cum a crezut acest slujitor și apărător al spațiului
românesc și al creștinătății, metodic și constructiv.
Studiile și articolele reunite în acest volum au meritul de a face un pas important
în acest sens. Dar cercetarea operei cantemirene, deși au trecut mai bine de două secole și
jumătate de când a fost construită și s-a scris atât de mult despre ea, se află abia la început.
Cantemir urmează să fie încă studiat, cunoscut și înțeles în toate profunzimile și orizonturile
sale.
Asociația Europeană „Dimitrie Cantemir”, prin membrii săi fondatori, prin identitățile
și instituțiile care poartă numele cărturarului român, prin efortul actual al aducerii operei
originale a marelui gânditor în țară, prin grupul de autori care au participat efectiv la realizarea
acestui prim volum de o asemenea anvergură, relevă un nou orizont de așteptare cognitivă
științifică și strategică cantemireană, deopotrivă universală, europeană și națională, prin care
să se genereze un benefic suport de cunoaștere și respectare a valorilor naționale, în contextul
valorilor europene și internaționale, îndeosebi pentru cetățeanul român și pentru cetățeanul
european, precum și o posibilă ofertă de expertiză științifică, din perspectivă istorică și
actuală, pentru decidentul politic și strategic român.
Pentru a fi în măsură să-ți proiectezi viitorul, trebuie să-ți cunoști și să-ți înțelegi
foarte bine trecutul.
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LIDERII: ARHETIPURI ŞI ROLURI
ORGANIZAŢIONALE.
LEADERSHIP ŞI CULTURĂ
ORGANIZAŢIONALĂ

Autor: Conf. univ .dr. Vadim DUMITRAŞCU
Prezintă: Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE

Î

n perioada 18-22 aprilie
2016, s-au desfăşurat
numeroase activităţi sub
egida „Şcoala altfel: Să
ştii mai multe, să fii mai
bun”. Una dintre aceste
activităţi a fost şi aceea care
a constat în lansarea cărţii
„Liderii: Arhetipuri şi roluri
organizaţionale. Leadership
şi cultură organizaţională”
a conf. univ. dr. Vadim
DUMITRAŞCU. Evenimentul
s-a
desfăşurat
pe
22
aprilie, în spaţiul generos
şi prietenos al Companiei
de librării Bucureşti, din
incinta Universității Creștine
„Dimitrie Cantemir”.
La această lansare
de carte au fost prezente
cadre didactice şi studenţi
ai Facultăţilor de Finanţe
Bănci
şi
Contabilitate,

Conf .univ. dr. Vadim DUMITRAŞCU
232

Managementul
Turistic
şi Comercial şi Relaţii
Economice Internaţionale.
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Subiectul cărţii prezentat de subsemnatul şi de autorul ei, cu detalii inedite,
care au adus un plus de înţelegere despre ceea ce înseamnă Leadership şi cultura
organizaţională, a trezit un real interes printre cei prezenţi, stimulându-le apetitul
pentru cunoaştere şi provocându-i la lectură.
*
						
Conferenţiar dr. Vadim Dumitraşcu este doctor în economie, specializarea
Management, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi (1997).
În prezent, este conferenţiar universitar dr. la Facultatea de Finanţe, Bănci şi
Contabilitate a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir“ din Bucureşti.
Discipline predate: Bazele managementului, Preţuri şi concurenţă, Leadership
şi cultură organizaţională, Managementul investiţiilor, Diagnostic financiar şi
evaluare, Managementul proiectelor în afaceri.
Autor şi coautor a peste 20 de volume şi a peste 200 de articole ştiinţifice,
printre care se remarcă lucrările Sfidarea complexităţii. Ordine şi autoorganizare în
sistemele economice, Deriva managementului, Management versus Postmodernitate,
Organizaţiile: sisteme de influenţare, Fundamentele managementului, AntiManagement, Surâsul haosului. Managementul sistemelor hipercomplexe,
Leadership şi cultură organizaţională, Managementul investiţiilor, Diagnostic
financiar şi evaluare etc.
Domeniii specifice de interes profesional: aplicaţiile teoriei haosului în
economie şi management, management în condiţii de incertitudine avansată,
epistemologia managementului.

*
Faţă de liderii organizaţiilor, există anumite aşteptări din partea membrilor.
Aceste aşteptări sunt reflecţia grijilor, preocupărilor şi nevoilor resimţite de cei mai
mulţi dintre membrii organizaţiei. Ele sunt ancorate nu numai în calcule raţionale
sau în evidenţele cotidianului, ci au neîndoielnic şi o determinantă generată de
imaginarul colectiv şi, prin urmare, de inconştientul colectiv – în forurile noastre
cele mai profunde. Uneori, fără a conştientiza noi înşine acest aspect, mai ales atunci
când suntem sub presiunea problemelor şi schimbărilor, sperăm să apară „Cavalerul
pe Cal Alb”, salvatorul, care ne va izbăvi de „Balaur”, cel care întruchipează răul în
toate dimensiunile lui: urgii, asuprire, ticăloşii, nedreptăţi ş.a.
Lucrarea scrisă de conf. univ. dr. Vadim DUMITRAŞCU, este o abordare
interdisciplinară, pe baza conceptelor împrumutate din psihanaliza jungiană,
antropologie, sociologie, teoria organizaţiilor, istoria religiilor, economie,
neuroştiinţe, biologie etc. a fenomenului leadership-ului modern.
Organizaţiile, chiar şi cele economice, sunt, mai întâi de toate, grupuri umane
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în interiorul cărora se dezvoltă anumite fenomene şi dinamici colective. A le aborda
strict dintr-o perspectivă economică, ar fi nu doar unilateral, rigid și chiar plictisitor,
ci şi incorect. Indicatorii financiari, atât de dragi economiştilor, ne spun foarte multe
lucruri utile despre starea şi perspectivele organizaţiei de afaceri, dar şi mai multe nu
sunt spuse sau chiar escamotate. În calitate de economist, recunosc cu oarecare jenă
acest lucru.
Între leadership şi management nu există divergenţe principiale, ambele
activităţi reprezentând modalităţi (nu alternative, ci complementare) de coordonare
şi orientare a activităţii organizaţionale. Organizaţiile competitive nu aleg între
leadership şi management, ci le au pe amândouă în acelaşi timp. Munca managerilor
într-o organizaţie performantă este impregnată dens de aspecte care aparţin
leadership-ului. De fapt, aceasta este una dintre condiţiile de fond ale performanţei
organizaţionale durabile – managerii să se manifeste simultan și ca lideri ai oamenilor
pe care îi supraveghează şi direcţionează. Aceste două calităţi – a fi lider şi a fi
manager – sunt inseparabile în organizaţiile eficiente. Prin felul în care este structurată
şi elaborată, această lucrare prezintă activitatea liderilor în strânsă interconexiune cu
problematica managementului organizaţiei. Altfel nu ar avea nici un sens.
Fiecare figură arhetipală a leadership-ului îndeplineşte o anumită funcţie
simbolică – reprezintă o metaforă pentru un anumit aspect, considerat de maximă
importanţă, al activităţii organizaţiei. Forţa modelatoare a arhetipului se declanşează,
se manifestă eficient şi este stimulată în anumite situaţii organizaţionale favorabile.
Oricare dintre arhetipurile leadership-ului corespunde anumitor aşteptări/trebuinţe
fundamentale ale membrilor organizaţiei, puterea unei figuri arhetipale fiind dată
inclusiv de capacitatea acesteia de a le satisface. Ca şi oamenii, arhetipurile sunt
definite printr-un număr de caracteristici de bază, care le conturează profilul,
permiţându-le realizarea funcţiilor simbolice atribuite.
Misiunea liderului constă în conturarea unei viziuni şi în crearea organizaţiei
capabile să materializeze această viziune. Atât viziunea cât şi organizaţia-instrument
sunt expresii ale personalităţii liderului, fiind plăsmuite şi funcţionalizate „după
chipul şi asemănarea“ lui. Personalitatea liderului este unul dintre cei mai puternici
factori de influenţă a culturii organizaţionale – colecţia de credinţe, convingeri, valori,
idei de referinţă etc. care jalonează reacţiile obişnuite ale membrilor organizaţiei
–, pe această cale marcând în mod cardinal identitatea organizaţiei, imaginea
şi reputaţia ei. Lideri cu personalităţi „scindate“ (aici nu folosim acest termen în
accepţiunea lui atribuită de psihiatrie) „clădesc” organizaţii „scindate“. Asemenea
organizaţii sunt caracterizate printr-un grad scăzut de coerenţă între identitate (ceea
ce crede organizaţia că este), imagine (ceea ce spune organizaţia că este) şi reputaţie
(ceea ce crede publicul exterior că este organizaţia pe baza comportamentelor şi
performanţelor ei efective). „Scindarea“ organizaţională determină o poziţionare
nefavorabilă a organizaţiei, respectiv modul în care aceasta este recunoscută şi
apreciată atât de membri, cât şi de actorii externi semnificativi. Poziţionarea este
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un fel de „etichetă“ pe care cei din interior şi din afară o „lipesc“ pe organizaţie.
Funcţia acestei „etichete“ este, prin analogie cu etichetele mărfurilor din comerţ, de
a semnaliza „calitatea“ şi „valoarea“ organizaţiei aşa cum sunt acestea percepute de
mediul economico-social şi actorii interni.
În felul acesta, se întrevede un lanţ conceptual integrat: personalitatea liderului
determină caracterul şi consistenţa viziunii, care, ulterior, marchează gradul de
coeziune / convergenţă a elementelor personalităţii organizaţionale, influenţând, pe
cale de consecinţă, calitatea poziţionării organizaţiei. Organizaţia nu poate fi mai
puternică, mai înţeleaptă, mai inspirată şi mai eficientă decât liderii săi. Funcţionarea
organizaţiei reflectă structura personalităţii liderului, care poate fi unificată, totalizată
sau, dimpotrivă, fragmentată, „scindată“.
Organizaţia reprezintă „imaginea în oglindă“ a liderului, extensia socială
a personalităţii acestuia. Ea devine, prin excelenţă, instrumentul de exprimare a
personalităţii liderului, a trebuinţelor, frustrărilor şi visurilor, pasiunilor, fricilor,
convingerilor, concepţiilor, speranţelor, grijilor şi bucuriilor lui. Toate elementele
structurale şi procesuale ale organizaţiei sunt adaptate şi ajustate pentru a corespunde
cât mai fidel acestor caracteristici.
În orice organizaţie, liderul este Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul
tuturor lucrurilor şi evenimentelor. Cu timpul, pe măsură ce practicile şi rutinele
organizaţionale se impregnează de personalitatea liderului, lanţul conceptual amintit
devine un „lanţ spiritual“, metafizic: spiritul liderului „pătrunde“ în personalitatea
organizaţională în cele mai subtile şi insidioase (dar implacabile) moduri, astfel încât
nimic important din viaţa organizaţională nu se poate sustrage influenţelor lui, întregul
angrenaj organizaţional funcţionând pentru a răspunde cât mai bine imperativelor ce
derivă din trăsăturile de personalitate ale liderului.
Cel care produce rezultate, oricare ar fi acestea, este sistemul. Profilul
sistemului este factorul esenţial care condiţionează tipul şi nivelul performanţei
obţinute. Limitele performanţei sunt date de limitele sistemului. Aceasta întrucât
structura sistemului impune constrângeri de un anumit tip asupra comportamentelor
actorilor, canalizându-le într-un anumit sens. Comentariile de genul „Sistemul este
de vină!“ au, fără îndoială, temei.
Să nu uităm, totuşi, că sistemele sociale, prin urmare şi organizaţiile, nu sunt
construcţii sau mecanisme impersonale, neînsufleţite. Ele sunt populate de personaje
reale şi vii. Configuraţia şi modul de funcţionare a sistemelor reflectă interesele,
preferinţele şi opţiunile celor care deţin puterea şi le controlează. Aceştia sunt liderii.
Amprenta personalităţii liderilor este profundă, ineluctabilă şi durabilă. „Marele
divorţ organizaţional“, lanţurile schismogenetice, „organizaţiile sfâşiate“, „dramele
asumării rolurilor“, conflictualitatea exacerbată, luptele pentru putere în detrimentul
performanţei, toate formele de violenţă, marginalizare şi alienare organizaţională
etc. fac, desigur, parte din potenţialitatea negativă, distructivă a firii umane. Însă
declanşarea şi escaladarea lor depind de stilul personal al liderilor, mai exact de
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maniera lor specifică de a fi oameni şi de a se comporta în postura de personaje cheie
ale organizaţiilor. Arhetipul central al Sinelui transmite acest adevăr: integritatea
personalităţii organizaţionale este consecinţă a integrităţii personalităţii liderului,
a măsurii în care acesta a avansat pe calea autorealizării şi unificării sufleteşti.
Explicaţia este simplă: liderul este simbol, reper şi exemplu pentru ceilalţi membri
ai organizaţiei. El este sursă de adevăruri şi valori. El este măsura organizaţiei.
Organizaţia nu poate fi mai mult decât este liderul ei.
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„ŢIGANII DIN EUROPA
ŞI DIN ROMÂNIA”
Studiu imagologic
- autor Alex Mihai STOENESCU 					

Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE
Alex Mihai STOENESCU,
este un cunoscut scriitor şi
istoric român. S-a lansat în
literatură după 1989, primind în
1994 Premiul Academiei pentru
romanul Patimile Sfântului
Tommaso D’Aquino. Din 1997
publică mai multe lucrări
de istorie, care au devenit în
timp referinţe profesioniste:
Armata, mareşalul şi evreii
(1997), Istoria loviturilor de
stat în România (2000 – 2005),
România postcomunistă (2008),
Istoria Olteniei (2011), Ţiganii
din România şi din Europa.
Studiu imagologic (2015). În
anul 2014 publică primul Tratat
de Istoriografie Generală din
România, iar în 2016, lucrarea în
două volume Istoria Masoneriei
moderne.
Istoria
ideilor
masonice.

238

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(26)/2016

NOTE PENTRU LECTURĂ

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(26)/2016

239

NOTE PENTRU LECTURĂ
La editura RAO, în anul 2015, a apărut o carte care a trecut neobservată
majorităţii publicului cititor din România.
Într-o lume din ce în ce mai frământată de numeroase conflicte, unele
dintre ele cu profunde conotaţii xenofobe, cartea scrisă de istoricul Alex Mihai
STOENESCU, aduce un plus de cunoaştere şi de înţelegere asupra originii şi istoriei
ţiganilor.
*
Abordarea problemei țiganilor de către istoricul Alex Mihai STOENESCU a
fost o surpriză pentru cititorii săi fideli. Dar subiectul este foarte actual și, în plus,
contribuie la faima istoricului și în calitatea lui de cercetător și analist al celor mai
dificile teme din Istoriografia română. Volumul Țiganii din Europa și din România
lămurește încă de la primele pagini denumirile de țigani și romi. Romi nu este însă un
cuvânt românesc, ci un cuvânt străin în limba română, un cuvânt din limba țigănească
(numită de țigani romani) și prin urmare are o traducere în română: țigan. Lucrarea
pornește analiza de la comportamentul statelor occidentale față de țigani și de la
legislația europeană, care este ambiguă și defavorabilă.
Potrivit corpului documentelor emise de Uniunea Europeană în domeniul
minorităților naționale și etnice aflate pe teritoriul națiunilor europene, în Europa
există o problemă nerezolvată privind discriminarea rasială și socială a țiganilor
(romi, Roma). Ea are, pe de o parte, caracter istoric, în sensul că vine din trecut fără a
fi rezolvată, iar pe de altă parte trebuie soluționată definitiv în procesul de finalizare
a constituirii Uniunii Europene, ca subiect de Drept internațional extins la asociații
internaționale. De asemenea, în ultimii ani legislația europeană vizând situația etniei
țiganilor/romilor s-a confruntat și cu o a doua problemă, definită convențional drept
„modul de viață tradițional”, cu referire la un anumit comportament ce nu poate
fi generalizat oficial, decât prin sociologia nomadismului și a manifestărilor sale
secundare, dar se rezumă într-o imagine publică rezistentă: țiganii ar fi văzuți de
celelalte popoare europene ca o populație nomadă.
Aceste două teme sunt și proiecții de imagine, apreciindu-se că ar corespunde
unei realități sau, dimpotrivă, unor stereotipuri și prejudecăți, și reprezintă esența
„problemei țiganilor din Europa”, așa cum este ea reflectată de legi, recomandări
și referate emise în cadrul instituțiilor Uniunii Europene (UE). Cele două teme
determină și ridicarea unei întrebări: există un raport între ele, astfel că “modul de
viață tradițional” al țiganilor este cel care generează discriminarea sau este vorba de
două aspecte diferite, având cauze diferite?
În al doilea rând, ceea ce semnalează Stoenescu drept foarte important este
faptul că legislația europeană îi consideră „fără o țară a lor”, dar patria lor de origine
este India, iar încadrările socio-administrative îi declară „minoritate națională”,
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atunci când trăiesc în statele din Est, și „minoritate etnică”, atunci când apar în Vest.
Această situație îl împiedică pe țiganul din România să opteze pentru comunitatea
sa națională din Franța sau Italia sau Anglia, căci în momentul în care ajunge în
astfel de țări devine juridic „minoritate etnică”, la fel ca altă minoritate fără națiune
reprezentativă în Europa – de exemplu, etiopieni, sirieni, senegalezi ș.a. –, și poate fi
astfel expulzat înapoi în România.
Cercetarea istorică, prin criteriile și normele metodologice care îi conduc
activitatea profesionistă, pornește de la principiul că un fenomen politic, social,
economic sau de situație a mediului din prezent (stare de fapt) este determinat de
anumite cauze generate în trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat și la care poate
fi identificat cel puțin un element de continuitate. De asemenea, cercetarea istorică
se sprijină și pe teoria proprie care afirmă că rezolvarea problemelor ridicate de un
astfel de fenomen politic, social, economic sau de situație a mediului necesită mai
întâi o cunoaștere aprofundată a cauzelor și apoi o intervenție asupra lor. Situația de
fapt a problemei discriminării rasiale și sociale a țiganilor prezintă în momentul de
față o realitate segmentată în două: pe de o parte, existența și implementarea unei
legislații europene stufoase, pe alocuri ambiguă, și care se adresează instituțiilor
oricărui stat membru al UE, iar pe de altă parte, existența, persistența și rezistența
unor mentalități sau conveniențe și a unor practici total opuse în națiunile
europene care au în componență etnia țigănească sau se confruntă cu imigrarea unor
grupuri ale ei, însoțite uneori și de măsuri mascate de discriminare, pentru a ocoli
substanța legislației europene.
Alex Mihai Stoenescu aduce clarificări asupra originii și istoriei țiganilor, dar
mai ales lămurește problema robiei din Țările Române, care a fost un tip de contract
între domnitorii români și comunitățile țigănești imigrate din Imperiul Bizantin,
contract cu clauze favorabile și defavorabile ambelor părți. Un capitol întreg, poate
cel mai valoros, este dedicat răspunsului la întrebarea: „Ce rasă sunt țiganii?”, din
moment ce legislația îi condamnă pe cei care fac discriminare „rasială”. Rezultatul
este spectaculos, ca mai toate cărțile lui Stoenescu.
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CLIPELE ÎNSÂNGERATE
ALE ROMÂNIEI
Autori: Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE
şi Bogdan A. PĂPĂDIE
				

Prof. George G. DARAGIU1

C

unoscută pentru profesionalismul şi calitatea produselor editoriale,
editura MAGIC PRINT din Oneşti, a realizat o nouă carte, „Clipele
însângerate ale României”.
Autorii „Broşurii manifest” atenţionează cititorii despre ofensiva „asasinilor
economici şi culturali” care, în complicitate cu oficialii şi structurile de tip mafiot
din România, au acaparat prin numeroase ilegalităţi, întreprinderile profitabile,
pământurile şi resursele.
„Broşura manifest” prezintă prefeţele pe care le-au făcut reputaţi scriitori
(Olimpian Ungherea, Florian Gârz, Gheorghe Văduva şi Eugen Delcea) cărţilor pe
care Gabriel I. NĂSTASE şi Bogdan A. PĂPĂDIE le-au scris împreună oferind de
fiecare dată cititorilor elemente care să le arate acestora direcţia periculoasă în care
merge România.
Cărţile Războiul spionilor (editura PHOBOS, Bucureşti, 2005), Armagedon
România, vol. I (editura OBIECTIV, Craiova, 2012), Armagedon România, vol.
II (editura OBIECTIV, Craiova, 2013), Frăţia spionilor (editura PACO, Bucureşti,
2014) şi Spionii şi Loviluţia (editura OBIECTIV, Craiova, 2014) au abordat subiecte
de larg interes despre starea actuală a lumii, în general, şi a României , în special, în
condiţiile globalizării şi ale integrării României în structurile Euro-Atlantice.
Tematica pe care au analizat-o cei doi autori a vizat spionajul, contraspionajul,
securitatea şi apărarea integrităţii naţionale în contextul unei aparente protecţii a
României sub forma unor aşa zise parteneriate.
Citind prefeţele cărţilor menţionate şi, de ce nu, cărţile acestor doi autori,
mesajul transmis este unul foarte clar: de luptă împotriva eliberării României şi
recâştigării libertăţii şi demnităţii naţionale.
În continuare vom prezenta din „Broşura manifest” – „Clipele însângerate ale
României”, „prefaţa” scrisă de Gl. (r) dr. Gheorghe VĂDUVA şi „cuvântul autorilor”,
pentru a evidenţia importanţa mesajului pe care cei doi autori l-au transmis cititorilor.
1

Membru titular al Uniunii Scriitorilor din România (USR)
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Niciodată, în istoria sa extrem de zbuciumată, România nu a cunoscut, credem
noi, o asemenea desfăşurare dramatică. E drept, de la daci încoace – şi, poate cu mult
înaintea lor – acest spaţiu dumnezeiesc, atât de bogat în resurse şi în dumnezeiasca lui
căldură, a suportat presiuni de tot felul, războaie şi tot felul de tragedii. Dar poporul
care-l locuieşte (acelaşi de mii de ani) s-a bătut totdeauna pentru locul lui sub cer,
pentru pământ, pământ care înseamnă, de fapt, viaţa lui. Duşmanii poporului român
– şi sunt destui, mai ales din seminţiile migratoare – n-au pregetat nicio clipă în a-l
ataca prin toate mijloacele posibile de la hărţuire şi învrăjbire, la conspiraţii oribile şi
războaie sângeroase şi stratageme de tot felul. Desigur, pentru a-i lua pământul şi a-l
alunga sau în a-l înrobi. Istoria lumii este ca istora lumii, mai exact, ca un buldozer
care nivelează totul pentru a face drum neted puterii discreţionare. De aceea, ea este
sau pare a fi indiferentă la acest spaţiu dumnezeiesc din realitatea românilor, fie îl
tratează cu aroganţa puterii supreme – ieri, ca şi azi –, fie nu vede. Iar puterea puterii
– oricât ar fi fost şi ar fi ea de vremelnică şi de fluidă sau de aşezată în temeliile ei
geopolitice –, n-a avut niciodată în vedere adevărul şi dreptatea dreptăţii românilor.
Chiar dacă, după Primul Război Mondial, românii, cei care, în istoria lor milenară,
fuseseră loviţi crunt de Imperiul Roman şi de toate imperiile şi marile puteri care au
urmat acestuia, ei au reuşit totuşi, printr-o uriaşă jertfă de sânge şi cu ajutorul unor
mari omeni – români şi străini – care au preţuit adevărul, să-şi recupereze o parte din
vatra strămoşească în jurul Carpaţilor, în spaţiul vechii Dacii.
Dar vremurile care au urmat au luat-o, de fapt, de la început. Clasa politică
românească, ea însăşi o adunătură de oportunişti şi de avizi de putere, s-a dezbinat
din nou, vecinii agresivi au cerut iarăşi pământ din pământul românesc – şi li s-a dat,
prin dictatul de la Viena, tot de la Viena – apoi, după un alt război extrem de crunt
şi de sângeros, iarăşi s-au mai luat nişte hălci din pământul nostru sfânt… Şi tot aşa.
După 1989, agresiunea puterii discreţionare împotriva poporului român –
devenită, între timp, şi mai perversă şi extrem de ticăloasă – a căpătat noi forme
şi un conţinut alambicat, greu de depistat şi de contracarat. Noul cal troian avea
denumiri pentru care unii dintre marii oameni ai lumii şi milioane de alţi slujbaşi ai
valorilor, adevărului şi dreptăţii şi-au dat viaţa: democraţie, demnitate, libertate…
(fără fraternitate), sau… economie de piaţă, acces la valorile occidentale, integrare
în Uniunea Europeană, integrare în NATO (dintr-un puţ în alt puţ), globalizare,
euroregionalizare etc. etc. Concepte care par în acord cu miezul vremii, cu deplasarea
spre universal, cu trecerea peste frontiere şi peste limite, cu intrarea în Absolut, cu
ieşirea din chingi şi prejudecăţi, cu adevărata libertate, neîngrădită de nimeni şi de
nimic…
Bazaconii! Lichelele poporului român – pentru că şi poporul acesta are
destule lichele şi destui oameni de nimic – au ieşit la suprafaţă ca gunoaiele în timpul
inundaţiilor şi revărsărilor, au devalizat – sub îndrumarea şi la îndemnul şi încurajarea
generoasă a duşmanilor poporului român – totul, totul… Întreaga muncă a poporului
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român de un secol a fost distrusă doar în câţiva ani. Finanţele, industria, agricultura,
sistemul educaţional… În câţiva ani, românii au devenit, din oameni demni, educaţi,
foarte buni specialişti, nişte nimeni… Chiar în primii ani, prin maşinaţiuni extrem de
simple, sistemul financiar al României a fost complet distrus şi acaparat de străinătate,
iar o mare parte din bani României au intrat în buzunarele unor ticăloşi din România
şi din afara ei. Dacă vrei să distrugi doar în câteva luni sau în câteva săptămâni o ţară,
acaparează-i sau distruge-i, sub masca modernizării şi integrării, sistemul financiar!
Fă-o să fie dependentă de tine. Ia-i banii şi resursele şi, după aceea, va juca exact aşa
cum vrei tu!
Dezastrul a fost uriaş. Prin maşinaţiuni financiare, datoriile marilor întreprinderi
româneşti, ale tuturor întreprinderilor româneşti, culmea!, la statul român au devenit
uriaşe! Minele au fost închise, industria siderurgică a fost acaparată de străinătate,
România, dintr-o mare putere în industria petrolieră (locul 2-3 în lume), a devenit
dependentă de alţii inclusiv la capitolul energie (ea fiind producătoare de energie).
Patruzeci la sută din pământul ţării a fost cedat străinilor, grofilor maghiari şi acoliţilor
lor, dar şi altora veniţi din cele patru vânturi ale lumii, şmecheri de tot felul, finanţaţi
de fel de fel de ONG-uri. În Ardeal, austriecii au tăiat şi exploatat crunt majoritatea
pădurilor României, minele de aur au fost închise pentru a fi vândute străinătăţii,
flota comercială spulberată încă din primii ani de după cotitura din 1989, industria
de apărare distrusă, iar sistemul educaţional pur şi simplu îndobitocit. Poporul
român a fost adus complet în sapă de lemn şi alungat samavolnic şi dispreţuitor din
România. Creierele din România au fost şi sunt atrase de magneţii occidentali, limba
română începe să fie dispreţuită, inclusiv în instituţiile sistemului educaţional din
România, istoria românilor pusă la colţ şi scoasă din şcoli, între altele şi în folosul
istoriei holocaustului etc. etc. Cetăţenii români, de ordinul milioanelor, lipsiţi de
locuri de muncă în ţară, au luat drumul străinătăţii, în calitate de slugi, avem însă
588 de parlamentari şi o mulţime de trepăduşi politici prin guverne şi prin tot felul
de alte instituţii – toate instituţiile statului român fiind grobian politizate, golănia şi
mitocănia fiind, azi, la rang de demnitate politică de top în ţara modestiei şi a bunului
simţ de altădată –, iar guvernele care au urmat după 1989 s-au ocupat de orice, mai
puţin de marile probleme economice, sociale, culturale şi educaţionale ale României.
Niciuna dintre instituţiile actualului stat român nu a identificat, nu a formulat şi, cu
atât mai puţin, nu a slujit interesul naţional vital al României, acela de a supravieţui
în jungla europeană, în condiţiile celui mai cumplit război care e existat vreodată pe
planeta Pământ, războiul Puterii împotriva statelor de drept.
Nu încape nicio îndoială că spionii de pretutindeni au împânzit România, iar
reţelele lor în ţara noastră au cuprins, probabil, chiar şi gândurile noastre cele mai
intime. Ei ştiu totul despre fiecare, tot ce ne-a mai rămas din ce a mai rămas se află
în văzul lor şi în nevăzul nostru, în timp ce noi suportăm toate agresiunile posibile,
de la cele ale dispreţului la cele ale războiului cognitiv. De la cele ale străinătăţii
la cele ale celor dintre noi, ajunşi la putere în această ţară, care servesc interesele
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(26)/2016

245

NOTE PENTRU LECTURĂ
altora şi nu ale poporului român. Fiecare cetăţean român este pur şi simplu agresat,
în primul rând de statul român, de guvernul român – terorismul de stat fiind, la noi,
politică guvernamentală prioritară şi omniprezentă –, telefoanele sunt ascultate mai
mult decât în vremea comunismului, Washington-ul, Berlinul, Bruxellesul şi ONGurile cu impact strategic conduc, după bunul lor, plac Bucureştiul, dar, dincolo
de toate acestea, economia românească este pur şi simplu sfâşiată, ONGenizată,
SOROSenizată etc. etc.
Ei, bine, aceşti doi autori, oameni care poartă cu respect în suflet valorile
neamului nostru, ale României şi ale românismului luminat, au scris detaliat şi foarte
bine documentat despre toate acestea.
Autorii lucrării la care ne referim – Bogdan A. PĂPĂDIE şi Gabriel I.
NĂSTASE – nu sunt la prima lor carte. Cei doi autori sunt deja cunoscuţi publicului
cititor din România şi din străinătate pentru publicaţiile lor, inclusiv cele pe care leau scris în colaborare.
Cărţile publicate de cei doi autori au abordat subiecte de larg interes despre
starea actuală a lumii în general şi a României în special, în condiţiile globalizării şi
ale integrării României în structurile Euro-Atlantice.
Tematica pe care au analizat-o cei doi autori este una foarte acută şi de foarte
mare importanţă pentru înţelegerea acestor vremuri şi a ameninţărilor care li se
asociază. Ea a vizat spionajul, contraspionajul, securitatea şi apărarea integrităţii
naţionale în contextul unei aparente protecţii a României sub forma „Parteneriatelor”
(de tot felul!), dar în realitate sub presiunea unei ofensive perfide şi periculoase, fără
precedent asupra României.
Pentru cititori, mesajul cărţilor scrise de aceşti autori este unul foarte clar:
deschideţi ochii, fraţilor, şi daţi-vă mâna, faceţi zid din viaţa şi inima voastră, din
gândul şi sufletul vostru, pentru a opri agresiunea împotriva României, prăbuşirea
României şi a visului ei milenar de unitate, libertate, prosperitate şi justiţie, aşa cum
aţi făcut-o mereu, de patru milenii încoace. Nu mai credeţi în minuni. Singura minune
care mai există pentru poporul român este încă existenţa miraculoasă a spaţiului
românesc şi a poporului român.
În cele ce urmează sunt prezentate cuvântul autorilor şi recenziile cărţilor
scrise şi publicate de aceşti doi autori cu totul şi cu totul deosebiţi.
Pentru a cunoaşte, trebuie să afli, pentru a înţelege, trebuie să ştii, pentru a
acţiona, trebuie să fii nu doar conştient, ci şi responsabil.
General de brigadă (r) dr. Gheorghe VĂDUVA
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CUVÂNTUL AUTORILOR
În articolele şi cărţile pe care le-am scris fiecare dintre noi, sau în colaborare,
am încercat, prin puterea cuvintelor, să prezentăm situaţia grea prin care a trecut
România timp de 26 de ani.
Din păcate, prea puţini au înţeles demersurile noastre jurnalistice, sau ele au
fost ignorate de toţi cei care ar fi trebuit să reacţioneze instituţional.
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.
După 25 decembrie 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, drepturile omului 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 „asasini 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.
Politicile internă şi externă ale României sunt dictate din afara ei, din centrele
de putere ale unei lumi din ce în ce mai lacome și din ce în ce mai nedrepte.
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 conştientizează 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!
Am scris aceste cărţi cu speranţa că Dumnezeu lucrează prin oameni, iar
oamenii, prin Cuvântul Lui, lucrează pentru semenii lor prin vorbe şi fapte.
Cartea „Clipele însângerate ale României” este o prezentare a tuturor prefeţelor
cărţilor pe care le-am scris împreună („Războiul spionilor”, „Armagedon România”,
vol. I şi vol II, „Frăţia spionilor” şi „Spionii şi Loviluţia”), realizate de specialişti
redutabili în domeniul analizelor politice, militare, a serviciilor secrete, economice
şi sociale.
Timp de 26 de ani, elitele intelligence-ului românesc sunt într-un război al
spionilor şi contraspionilor pentru integritatea Statului Naţional Unitar Român, întrUNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(26)/2016
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un context deloc favorabil României. De aceea, abordarea acestui subiect extrem de
sensibil, dar mereu de actualitate, a fost o prioritate în preocupările noastre şi am
încercat să scriem cu obiectivitate, cu decenţă, fără a fi marcaţi de patimă, fără să
iubim sau să urâm.
În cuvântul nostru, denumit al „autorilor”, am prezentat un scurt istoric al
confruntării din umbră a elitelor în spionaj şi contraspionaj, cu intenţia de a conştientiza
pe cititorul mai puţin avizat de ceea ce a reprezentat şi încă mai reprezintă „frăţia”
spionilor şi deciziile politice, militare şi economice ale celor care conduc o ţară.
Dar, nimic nou sub soarele Balcanilor, zonă unde aderarea culturală a ţărilor
române, aflate sub conducere fanariotă, la spaţiul cultural bizantin era literă de lege.
Fenomenul se petrecea în secolele XVII-XVIII, adică la peste două sute de ani de
la ocuparea Constantinopolului de către otomanii conduşi de sultanul Mahomed al
II-lea „Cuceritorul”, act care încheia din punct de vedere istoric ciclul glorios al
Bizanţului.
Aşa cum bine remarca reputatul analist Bogdan Radu Herzog, la sute de ani
de la căderea Bizanţului, intelectualitatea laică sau ecleziastă din Ţara Românească
şi Moldova vorbea, predica, citea, scria şi tipărea în limbile greacă şi slavonă, aşa
cum pictura şi arhitectura aveau reminiscenţe bizantine, iar domniile se negociau
la „Înalta Poartă”, popular Ţarigrad, Stanbul sau Stambul (Constantinopol, numit
anterior Byzantion şi rebotezat de către turci, la 28 martie 1930, Istanbul - numele ar
proveni din cuvintele turceşti „Islam” şi „bol”, care semnifică „acolo unde Islamul
abundă”).
Firesc, entuziasmul pentru Bizanţ şi lumea greacă, cum evidenţia şi marele
istoric Nicolae Iorga, este cu atât mai paradoxal cu cât, domniile pământene, de
pe vremea marilor voivozi români, Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Alexandru cel
Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Mihai Viteazul fuseseră indubitabil mai legate de
cultura apuseană decât de lumea greacă, deşi impactul religios al ortodoxismului nu
poate fi subestimat. Domnitorii moldoveni şi valahi din secolele XIV-XVI ne apar ca
nişte prinţi apuseni, înarmaţi şi îmbrăcaţi aidoma contemporanilor lor din Centrul şi
Apusul Europei Medievale.
Acum, Estul European pare să reînnoade povestea nostalgică, dovedind un
ataşament special pentru instituţia Uniunii Europene, tot mai intens criticată în înseşi
ţările care au constituit-o. În Germania, Franţa, Italia, Spania, Grecia, Marea Britanie,
Suedia, Austria curentele de opoziţie faţă de instituţia Uniunii Europene sunt tot mai
puternice. Sunt atacate între altele, moneda unică, birocraţia ineficientă şi lipsa de
responsabilitate în faţa cetăţeanului, şomajul în creştere îndeosebi în rândul tinerilor,
dispariţia industriilor manufacturiere, calitatea tot mai proastă a educaţiei, vârsta de
pensionare în creştere, imigraţia necontrolată şi copleşirea populaţiei autohtone, de
alogeni care nu au nimic comun cu Europa şi tradiţiile ei, degenerarea morală şi
dictatura corectitudinii politice.
La ea acasă, UE se zbate să supravieţuiască, realităţile vieţii de zi cu zi fiind
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mai convingătoare decât o presă de sistem şi o armată de „analişti politici” care
vântură de zeci de ani viziuni mincinoase. Euroscepticii, de orice coloratură, de la
patrioţi naţionalişti la centrişti motivaţi economic şi până la stânga radicală, câştigă
procente în cam toate ţările din Vestul şi Centrul Europei. Într-o perioadă atât de
confuză pe care o traversăm, suntem îndreptăţiţi să ne întrebăm: trăim o realitate
crudă a zilelor noastre, menită a prefaţa prăbuşirea Europei unite, sau rezultanta unei
vaste operaţiuni de spionaj şi dezinformare a Statelor Unite?
Politologii şi analiştii de marcă ai lumii, în primul rând cei americani, din
mediile academice de mare prestigiu, susţin şi pun această variantă a conspiraţiei
antieuropene din ultimul deceniu, în cea mai mare parte, pe seama politicii
Washingtonului, a faptului că această politică a fost şi este exercitată de către cercurile
ultraconservatoare, strâns legate de interesele Complexului Militar Industrial al SUA.
De reţinut, din 1990, fără nici o întrerupere, SUA au continuat cursa înarmărilor, fapt
ce a condus la apariţia unui imens dezechilibru în plan militar între SUA şi restul
lumii. Totuşi, saltul economic considerabil al Germaniei, în ciuda crizei economice,
precum şi investiţiile majore ale principalelor puteri europene în dezvoltarea arsenalului comunitar, nu puteau trece neobservate de către americani.
Firesc, „Casa Albă” nu poate tolera o Uniune Europeană puternică economic
şi militar, aşa cum nu vede cu ochi buni o eventuală apropiere tot mai mare între
Uniune şi Rusia. Tot atâtea motive pentru ca, după cum consemna şi reputatul colonel
(r) Florian Gârz (scriitor şi analist politico-militar), în discursul politic american
adresat lumii exterioare să-şi facă loc o suită de sintagme de natură să provoace
stupefacţie şi îngrijorare, precum: folosirea războiului ca instrument de menţinere a
păcii (probabil cea mai mare inepţie din istorie); dreptul exclusiv al SUA de a declanşa
războaie preventive, primul fiind cel împotriva Irakului; cruciada împotriva terorismului
percepută în toate statele musulmane drept o „cruciadă împotriva islamului”; cine
nu este cu noi este împotriva noastră; ultima destinaţie a istoriei lumii este societatea
americană; SUA, naţiunea indispensabilă lumii.
Mai alarmantă decât toate este pretenţia Washingtonului că SUA, ca „unică
superputere”, este în măsură, prin puterea sa militară fără egal în istorie, să croiască,
cu de la sine putere, o nouă ordine politică mondială. Cu alte cuvinte, hegemonia SUA
asupra lumii este inevitabilă, indispensabilă şi obligatorie. Cu toate acestea, majoritatea
politologilor şi analiştilor responsabili şi neaserviţi politic sunt de părere că omenirea
se îndreaptă, nu spre o „lume monopolară” americanizată, ci spre o „lume multipolară”. Acest din urmă proces va fi însă îndelungat şi dureros.
Procesul de „globalizare” este interpretat diametral opus de pe cele două
maluri ale Oceanului Atlantic. Uniunea Europeană se conturează tot mai mult ca
o superputere diferită de Statele Unite ale Americii. Începând cu anul 2004, pentru
prima dată în istoria sa, Uniunea Europeană a adoptat o strategie de securitate
proprie, care are foarte puţine puncte comune cu strategia de securitate a SUA şi cu
cea a NATO, care de altfel nu mai funcţionează de ani de zile. Tot mai multă lume
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este convinsă că Washingtonul se foloseşte de „războiul împotriva terorismului”
ca de un paravan pentru cucerirea militară a celor mai bogate zone strategice ale
lumii în petrol şi alte resurse naturale de mare valoare. Într-o expresie concentrată,
cercurile politice conducătoare ultraconservatoare de la Washington vor să transforme
supremaţia militară americană în avantaje economice pe scară globală.
Europenii asistă neputincioşi? Categoric nu! Totuşi, fac o greşeală imensă
prin încercarea de marginalizare a Rusiei. În loc să atragă Moscova spre o uniune
de la Atlantic până departe în stepele Asiei şi de la Mediterana până la Oceanul
Îngheţat, Uniunea Europeană face, fără să realizeze, jocul Statelor Unite. Tocmai a
acelei Puteri mondiale care a provocat uriaşa criză economică şi gravele probleme
legate de moneda unică, carenţe ce au lovit şi continuă să lovească în Europa Unită.
O Europă ce s-a transformat într-un imperiu preocupat prea mult de cucerirea de
noi sfere de influenţă, pentru a mai ascunde acţiunile de încercuire a Rusiei aplicate
conform strategiei „anaconda”, imaginată pentru prima dată la începutul secolului
XX de Halford Mackinder. Prin această strategie, spaţiul eurastiatic este sugrumat
încet dar sigur de către „unionişti” prin limitarea accesului Rusiei la mările calde.
Aceeaşi strategie „anaconda” este argumentul care explică în bună parte multe
din ultimele mutări geopolitice:
- invitaţia adresată Georgei – un stat cu o economie nesemnificativă, măcinat
de conflicte interne şi cu două provincii ostile pe care nu le controlează – Osetia
de Sud şi Abhazia. În acest caz, un argument strategic suplimentar îl constituie şi
segmentarea relaţiei Rusia – Iran, plus încercuirea completă a Iranului din toate
punctele cardinale: Est – Afganistan, Pakistan; Sud – Arabia Saudită, ţările Golfului;
Vest – Turcia, Irak; Nord – Georgia;
- invitaţia adresată Moldovei – cu probleme economice la fel de grave ca şi
Georgia şi cu provinciile rebele Transnistria si Găgăuzia;
- scutul de la Deveselu – ridicolul „argument” de anihilare a „rachetelor cu
focoase nucleare iraniene” îndreptate împotriva Europei, care l-a facut să izbucnească
în râs pe preşedintele Vladimir Putin în cadrul unui interviu, devine irelevant chiar şi
pentru profani în contextul recentelor negocieri;
- recentul conflict americano-chinez în jurul spaţiului de notificare aeriană
declarat de China („ADIZ – East China Sea”).
Mai mult, dezlănţuirea crizei ucrainiene cu larga asistenţă a Uniunii Europene
nu vine întâmplător la scurt timp după marile succese diplomatice ruseşti în
problemele Siria şi Iran. Faptul că medierea rusă a condus poate la evitarea, fie şi
pentru moment, a unui război de anvergură regională cu efecte greu de contabilizat,
pare să nu fi satisfăcut toate părţile implicate. Reacţia a fost mutarea teatrului de
acţiune mai aproape de Rusia, percepută ca principal opozant al sistemului hegemonic euroatlantic actual. De aici şi până la reacţia Moscovei n-a fost decât un
simplu pas, iar rezultatele asaltului numeroşilor reprezentanţi ai serviciilor secrete ruseşti
n-au întârziat să apară. Ucraina s-a distanţat de Uniunea Europeană, prin refuzul
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de a semna Acordul de Asociere (AA) şi Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi
Comprehensiv (ALSAC) cu UE la Summitul de la Vilnius, respectiv prin aderarea la
Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan (UVRBK).
Prin mutările enunţate anterior, Federaţia Rusă a dovedit că procedează cu
mijloace coercitive, cu ameninţări implicite şi sancţiuni preemptive – formule care
nu sunt de bun augur pentru proiectata Uniune Eurasiatică (o formulă de integrare
regională a fost proiectată de Moscova pentru 2015). În plus, se adevereşte că mult
uzitatele constrângeri extraeconomice sunt de domeniul trecutului în Europa. Iar UE
nu a ajuns la performanţa SUA de a acţiona politic coerent în politica sa externă. În
schimb, Uniunea Europeană este unul dintre marii jucători economici globali, spre
deosebire de Rusia. Politica externă a Rusiei acţionează foarte coerent şi performant,
dar economia sa lasă de dorit.
Revenind, întrucât nu poate ignora soarta celor aproximativ 10 milioane de
ruşi din Ucraina, Rusia va fi pusă fie în situaţia de a ajuta o Ucraină independentă
în întregul ei, fie de a se implica în conflictele etnice care mocnesc în ţara vecină.
O implicare directă ar însemna tocmai căderea în capcana întinsă de inamici, iar
asistarea pasivă la ceea ce se intâmplă în imediata vecinătate unei părţi importante
din populaţia rusă este echivalentă cu renunţarea la statutul de mare putere. Ieşirea
dintr-o astfel de dilemă nu poate avea decât trei soluţii:
- salvarea integrităţii Ucrainei în contextul unei independenţe prietenoase faţă
de Moscova, ceea ce încearcă Rusia acum (adică la data la care a fost scrisă această
carte NR);
- partajarea oficială a Ucrainei pe linia greu de trasat a identităţilor etnice şi
lingvistice, un proiect care nu va fi posibil fără un veritabil scenariu bosniac, pe care
orice forţă pacifistă din lume ar trebui să-l evite;
- partajarea neoficială, de facto, a Ucrainei, după modelul transnistrian,
osetin sau abhazian, guvernul de la Kiev încetând să controleze vaste regiuni ale
ţării – acestea fiind guvernate de regimuri locale promoscovite. Având în vedere
dimensiunea regiunilor şi importanţa lor economică şi demografică, acest lucru
echivalează cu pierderea de către Ucraina a suveranităţii sale, atât în faţa Bruxellesului – în Vestul Ucrainei, cât şi în faţa Moscovei – în regiunile rusofone din Est
si Sud. O atare strategie probabilă, în lipsa unui compromis de natură să salveze
Ucraina independentă, se va realiza pe cât posibil fără intervenţia externă a Rusiei,
doar prin activarea unor forţe politice locale obediente, sprijinite de bazele militare
din Crimeea.
Un alt risc major al crizei ucrainene constă în posibilitatea deteriorării
relaţiei Moscova – Berlin, una din axele fundamentale ale proiectului eurasiatic pentru
renaşterea Europei şi, pe lângă implicaţiile asupra Rusiei, o situaţie conflictuală
în Ucraina favorizează net acele forţe care încearcă cu orice preţ să blocheze o
apropiere între Europa Centrală şi Rusia. Toţi aceia care doresc să menţină actualul
statut al Germaniei de ţară ocupată militar, la 70 de ani de la sfârşitul războiului,
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au tot interesul să creeze obstacole permanente pentru a bloca apropierea Centrului
European de Rusia, singurul aliat potenţial capabil să ofere anvergura militară şi
politică necesară pentru renegocierea statutului de putere mondială. Iar o Rusie care
încearcă să se regăsească pe sine după coşmarul comunist este totodată aliatul natural
al forţelor conservatoare tradiţionaliste europene, propabil unul din inamicii cei mai
de temut ai actualui sistem care domină continentul. Aplicând strategia „divide et
impera”, orice conflict fratricid între europeni nu poate decât să avantajeze actualul
sistem şi manipulatorii acestuia, Statele Unite şi, mai nou, China.
De partea cealaltă, criza „refugiaţilor” sirieni s-a dovedit pe zi ce trece un alt
amplu scenariu al unor servicii secrete2. Fie ele de la est sau vest, acestea au imaginat
un veritabil coşmar pentru Uniunea Europeană, iar vârful de lance al acestora
s-a dovedit agentul de influenţă al Washington-ului, nimeni altul decât cancelarul
Germaniei. Angela Merkel, spre stupoarea unei Europe întregi, a asigurat că orice
„refugiat” provenind dintr-o zonă de conflict, în mod special din Siria, este binevenit
în Germania, unde va fi bine primit şi susţinut pentru integrare. Ce a urmat se ştie:
haosul creat de uriaşul val de „refugiaţi”, din care doar 10% s-au dovedit a fi sirieni,
aruncând în aer graniţele europene. Mai mult, securitatea impusă de Spaţiul Schengen
s-a dovedit ca şi inexistentă, zecile de miliarde de dolari investite în securizarea
frontierelor statelor membre dovedindu-se doar o mare afacere. Totuşi, care este
adevărul despre aceşti „refugiaţi”?
Conform unor rapoarte ale serviciilor de informaţii europene, adevăratele
victime ale războiului se află în prezent în taberele din Kurdistanul irakian, în sudul
Turciei şi Libanului. Sunt şiiţi, yazizi şi creştini. Aceştia au fugit de persecuţii, şiiţii
fiind pur şi simplu ucişi imediat de membri Statului Islamic (alternativ: Statul Islamic
din Irak şi Levant sau Statul Islamic din Irak şi Siria, abreviat: IS, SI, ISIL şi ISIS.
, în arabă (ad-Dawlat al-Islāmiyya fī’l-‘Irāq wa’sh-Shām), femeile yazide violate,
copii yazizi vânduţi în târgurile de sclavi, iar bărbaţii fiind ucişi. Despre creştini, fie
trec la Islam, fie sunt ucişi sau împovăraţi cu o taxă numită „Jizya”.
Venind în completarea rapoartelor amintite, Witold Gadowski, un cunoscut
jurnalist polonez de investigaţie şi reporter de război, care a vizitat Siria şi Turcia ca
să se documenteze asupra Statului Islamic şi valului de migranţi care s-a pornit spre
Europa, a afirmat că şiiţii, yazizii şi creştinii sunt grupurile cele mai persecutate de
pe teritoriul Siriei şi Irakului (provinciile Diyala, Anbar, o parte din Ninive, precum
şi Salah ad Din). Aceste victime ale războiului se află de mai mult de un an în tabere,
dar nu intenţionează să migreze, iar cei care au luat în calcul această variantă au
făcut cereri oficiale pentru migrare, solicitând viză de şedere. Deloc întâmplător, fapt
ce dovedeşte o veritabilă teorie a conspiraţiei, aceşti oameni care au apelat la lege
n-au primit vreun răspuns de la oficialităţile statelor europene cărora li s-au adresat,
dar, în schimb, zeci de mii de tineri musulmani, care au trecut fraudulos graniţele UE
Gabriel I. NĂSTASE, Bogdan A. PĂPĂDIE, Ofensiva migraţiei în Europa. Şah la „regină“ pe tabla geopolitică
a Europei. UNIVERS STRATEGIC, revistă universitară de studii strategice interdisciplinare şi de securitate. Editată
de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“, nr. 4(24), octombrie-decembrie 2015, pp. 226-230
2
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au fost acceptaţi! Ce să înţelegem? Creştinii sunt renegaţi de chiar ţările creştine?
Revenind la „refugiaţii” ce au asaltat Europa, s-a constatat că printre ei sunt
foarte puţini creştini, foarte puţini yazizi şi foarte puţini kurzi, care suferă într-adevăr
din cauza Statului Islamic. Cei mai mulţi dintre ei sunt indivizi care şi-au putut
permite să achite 10-15 mii de dolari pentru a fi transportaţi pe „Bătrânul Continent”,
pe cale infracţională, de către mafiile turcească, albaneză şi rusă. N-au documente,
nimeni nu ştie cine sunt cu adevărat, doar că se închină la Alah! Prin urmare,
serviciile de securitate ale Uniunii au luat în calcul tot mai serios, în contradicţie
cu perfizii politicieni europeni, o veritabilă invazie a susţinătorilor Statului Islamic,
misiunea acestora din urmă fiind instaurarea unui „Califat al Europei”. Se află ISIS
în spatele unui astfel de scenariu? Ar avea Statul Islamic forţa unei astfel de lovituri?
Conform ultimelor informaţii, provenite din sfera serviciilor secrete, răspunsul la
aceste întrebări este... DA!
După cucerirea de noi teritorii, practic toate graniţele Statului Islamic au
fost întărite şi sunt controlate minuţios de aşa-numitele trupe de frontieră conduse
de emirul Al-Turki. Nimeni nu se poate strecura peste frontieră, pedeapsa fiind
răstignirea, cu atât mai mult un val de zeci şi sute de mii de oameni!
Altfel, cum majoritatea veniturilor ISIS provin din contrabandă şi trafic
transfrontalier, Statul Islamic trebuie să controleze graniţele ca să aibă bani pentru
existenţă şi dezvoltare. Bugetul Statului Islamic se ridică în prezent la peste 800
milioane de dolari pe an, ISIS vânzând ilegal mai mult de 65 de mii de barili de petrol
pe zi! Toată cantitatea este cumpărată ilegal de companii iraniene şi turceşti, fiind
revândută în Europa şi în alte ţări ale lumii ca petrol turcesc sau iranian.
Pe tot cuprinsul Statului Islamic, acţionează serviciile secrete ale acestei
organizaţii statale, „AMNI”, care funcţionează în conformitate cu standardele din
domeniu, astfel că ISIS îşi permite să fie în conflict cu Al-Qaeda, cu aripa armată
a acesteia din Siria, adică Frontul Jabbat al-Nusra. Interesant, ISIS nu ar fi existat
dacă din închisorile iraniene, şi mai ales din cele siriene, nu ar fi fost eliberaţi mii
de oameni care ispăşeau pedepse pentru terorism şi jafuri, care apoi au devenit
soldaţi ai Statului Islamic. Apoi, după ce, în 2003, americanii l-au învins pe Saddam
Hussein, administratorul american din Irak, Paul Bremmer, şi primul ministrul AlMaliki i-au dat afară din armată pe toţi ofiţerii superiori, care au ajuns în cele din
urmă şi ei în armata Statului Islamic, alcătuind, la această oră, statul major militar
al ISIS. De reţinut, Statul Islamic este condus de oameni din Irak, nu din Siria! Mai
mult, guvernul şiit al lui Al-Maliki a început persecuţia sunniţilor. Aceasta a făcut ca
triburile sunnite să înceapă să se alăture Statului Islamic şi şă se supună califatului
auto-proclamat de Al-Bagdadi. Tot Al-Maliki a dizolvat miliţia sunnită, cea care
lupta împotriva extremiştilor. Erau peste 100 de mii oameni! Majoritatea au ajuns
în forţele armate ale Statului Islamic, fiind deja instruiţi, înarmaţi şi experimentaţi.
Acestora li s-a adăugat un grup numeros de ceceni, cu o vastă experienţă căpătată în
luptele cu ocupantul rus, dar şi indivizi din Arabia Saudită, Qatar, Yemen, Emiratele
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Arabe Unite. Din Qatar şi Arabia Saudită au venit şi banii ce au ajutat la crearea
„Califatului Islamic”. Dar forţa ISIS provine, în primul rând, din modul cum este
structurată organizaţia:
- îşi are propria conducere, dirijată de Al-Baghdadi, care are în subordine doi
prim-miniştri – unul în Siria şi unul în Irak – ce se folosesc doar de pseudonime de
război, nu de nume;
- ISIS nu utilizează comunicaţii telefonice sau prin satelit (a organizat un
excelent departament de curierat, orice informaţie fiind transmisă prin ştafete, pe
cale orală, în câteva ore, în întreaga ţară, fără riscul de interceptare prin mijloace
electronice);
- nu alcătuieşte formaţiuni militare de mari dimensiuni, trupele fiind plasate
printre civili, ceea ce face imposibile atacurile din aer şi face războiul imposibil de
câştigat prin bombardamente aeriene.
Prin urmare, conflictul cu Statul Islamic poate fi câştigat doar pe teren, acolo
unde luptă kurzii şi şiiţii, înarmaţi cu arme din epoca sovietică, în timp ce Statul
Islamic are cele mai noi echipamente americane! Deci, lucrurile se complică serios,
mai ales că ajungem din nou la valul de „refugiaţi” şi la sursa acestuia. Iar primele
indicii arată că Ar-Rakkah, capitala Statului Islamic, este cea care a dat practic drumul
acestui uriaş val necontrolat de „refugiaţi” în Europa, printre ei infiltrându-se agenţi
secreţi ai AMNI. În cadrul AMNI, există un departament ce se ocupă cu asasinate şi
sinucideri controlate, care menţine comunicarea cu toată reţeaua mondială de „lupi
singuratici”, aceştia fiind pregătiţi pentru a fi „şahizi”, adică atentatori sinucigaşi.
Acest lucru este foarte periculos şi dificil, practic imposibil de detectat! Apoi mai
este şi Moscova, care se implică tot mai serios în Orientul Mijlociu şi vrea, prin acest
val de refugiaţi, să ţină Europa în şah. Iar acum ajungem la adevărul despre războiul
sirian şi interesele geostrategice, care au condus la conflictul devastator din această
până nu demult perlă a turismului, am numit Siria, şi care a permis naşterea ISIS.
Totul a debutat în 2009, cu ocazia demarării de către gigantul petrolier „Qatar
Petroleum” a unui amplu program de investiţii la zăcământul de gaze din nordul ţării,
care viza triplarea capacităţii de producţie. Dar preşedintele sirian Assad a refuzat să
semneze acordul propus de Qatar, Turcia şi Arabia Saudită, de construcţie pe teritoriul
Siriei a tronsonului gazoductului menit să aprovizioneze pieţele europene, utilizând
gazele din Qatar şi Arabia Saudită. De reţinut, din Turcia, „Qatar Petroleum” utiliza
vechiul traseu al gazoductului „Nabucco”, susţinut de americani, nerentabil datorită
debitului prea mic al depozitului azer „Şah Deniz II”. În schimb, în 2010, Bashar
al-Assad a finalizat negocierile cu Iranul pentru o conductă de gaze alternativă prin
Irak, direct în Siria.
Din acel moment, CIA şi serviciile aliate, cu mari interese economice în zona
arabă, au pus la punct un plan vast de destabilizare ce a dus în cele din urmă, în 2011,
în Siria, la izbucnirea războiul civil. Arabia Saudită şi Qatarul au finanţat cu peste 6
miliarde USD înrolarea, pregătirea şi înarmarea rebelilor islamişti pe care, cu sprijinul
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Turciei i-a infiltrat în Siria. Din rîndul acestora a apărut (şi) ISIS, care a ocupat apoi
nordul Irakului, făcînd imposibilă aprovizionarea cu gaze din Iran, a Siriei. Acesta
este, pe scurt, contextul general al lumii contemporane, în plan geopolitic şi geostrategic în care îşi face debutul o forţă nouă, care nu poate fi neglijată, şi anume
STATUL ISLAMIC.
Cărţile pe care le-am scris au apărut în contextul general al lumii contemporane
în plan geopolitic şi geostrategic. Apariţia acestora a fost o necesitate cu atât mai
mult cu cât universul spionajului real este greu accesibil, iar literatura română, în
acest domeniu, este extrem de săracă. Subiectele cărţilor pe care le-am scris susţin
fără echivoc că ideea fundamentală de care se leagă întregul edificiu al securităţii
noastre naţionale şi însăşi existenţa României ca stat este de natură economică. Fără
un fundament economic puternic, cel puţin la nivelul minim existent în perimetrul
geoeconomic al Uniunii Europene, securitatea şi viitorul României vor fi precare.
Toate celelalte probleme ale societăţii româneşti sunt subsidiare acestui domeniu
vital. Din nefericire, repetăm greşelile trecutului!
Clasa politică românească avea datoria construirii acestui fundament economic
imediat după încheierea primului război mondial, adică după 1 decembrie 1918, când
a fost creată, din punct de vedere politic, România Mare. Acest lucru nu s-a făcut, iar
datorită slăbiciunilor sale în plan economic, incapabilă să susţină un efort de război
credibil, în anul 1940 România a fost dezmembrată. În cei 45 de ani ai socialismului
de stat, cu o strategie economică de împrumut sau mai degrabă impusă, România
a realizat paşi spre calea industrializării, urbanizării şi educaţiei de masă, căutând
să se încadreze în cele trei condiţii fundamentale cerute de modernitate, de epoca
industrială. În anul 1989, România era încă departe de standardele minime cerute de
o societate industrială. În urma Revoluţiei (mai corect spus a loviturii de stat susţinută
de forţe externe pe fondul nemulţumirilor populare) din decembrie 1989, a înlăturării
totalitarismului şi adoptării democraţiei liberale şi regulilor economiei de piaţă, întreaga
naţiune română şi-a pus speranţele în mai bine. Speranţele s-au dovedit deşarte,
deoarece, sub paravanul aşa-ziselor reforme, România a fost supusă unui program
sistematic de dezindustrializre, dezurbanizare, deculturalizare şi dezinformare.
După aprecierile unor experţi economişti occidentali, mai ales din Uniunea
Europeană, reformele economice din spaţiul fostei lumi socialiste est-europene s-au
derulat după metodele şi criteriile crimei organizate. Într-un amplu studiu intitulat
„Crima organizată transnaţională - ameninţare împotriva democraţiei”, care a
circulat în întreaga Europă în cursul anului 2003, se atrage atenţia că Federaţia Rusă
ar putea deveni o „superputere a crimei organizate”. Foştii sateliţi ai Moscovei nu s-au
îndepărtat prea mult de acest calificativ.
Analiştii occidentali au ajuns la concluzia că noua clasă a „capitaliştilor
roşii”, rezultată din „metamorfoza” vechii nomenclaturi comuniste, şi-a însuşit
avuţia naţională din ţările respective la preţuri derizorii, generând sărăcie pe întregul
ansamblu al societăţii. În lumea dezvoltată a adevăratei economii de piaţă, orice
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politică economică generatoare de sărăcie, de diminuare a avuţiei naţionale este
considerată drept criminală, iar purtătorii acesteia sunt înlăturaţi fără nici un fel de
menajament.
Prin politica de „salturi la trapez” între Uniunea Europeană şi SUA/NATO,
practicată de către guvernanţii de la Bucureşti, România ar putea fi strivită în cele
din urmă între cele două centre de putere. Din punctul de vedere al situaţiei sale
economice, România poate fi asemănată cu o corabie împotmolită, care nici nu se
scufundă, nici nu navighează, ci doar putrezeşte.
În cărţile pe care le-am scris, am acordat o atenţie deosebită istoriei şi
rolului serviciilor secrete în contextul intern şi internaţional deosebit de complexe.
În România, Serviciul Român de Informaţii, destinat securităţii interne, şi Serviciul de
Informaţii Externe, la care se cere adăugată şi Direcţia Generală de Informaţii a
Apărării, specializată în cercetarea strategică militară externă, sunt instituţii de
importanţă vitală pentru existenţa României ca stat. Din păcate, acestea sunt încă
departe de standardele minime de profesionalism şi performanţe. În afara efectelor
grave generate de actele de trădare, culminând cu cazul „generalului Mihai Pacepa”,
unul dintre cele mai mari din istoria României, de epurarea masivă a specialiştilor sub
paravanul „demascării securităţii ca poliţie politică”, de penetrare a acestor servicii
de către consilieri proveniţi din serviciile de spionaj ale unor puteri occidentale,
prioritar americane, serviciile secrete ale României sunt paralizate şi împiedicate
să-şi îndeplinească atribuţiile funcţionale şi de prezenţa în fruntea acestora a unor
oameni politici, a unor „activişti de partid”, total incompetenţi în aceste domenii cu
totul speciale.
În statele dezvoltate şi civilizate ale lumii, serviciile de spionaj şi
contraspionaj (de securitate) sunt conduse de aşi, de adevăraţi maeştri ai meseriei,
crescuţi în cadrul acestor servicii şi promovaţi în funcţii de directori generali după
20-25 de ani de activitate practică, trecuţi prin toate compartimentele şi care au
obţinut cele mai bune rezultate.
Cei care au deţinut funcţiile de directori ai SRI şi SIE în ultimii 26 ani, respectiv
Virgil Măgureanu, Costin Georgescu, Radu Timofte, George Cristian Maior, Edward
Hellvig, Ioan Talpeş, Cătălin Harnagea, Gheorghe Fulga, Mihai Răzvan Ungureanu
şi Teodor Meleşcanu au fost orice, numai specialişti în spionaj şi contraspionaj
nu. Datorită unei slabe culturi în domeniile serviciilor secrete, ale spionajului şi
contraspionajului, atât la nivelul de masse, cât mai ales la cel al clasei politice, există
pericolul ca România să piardă controlul asupra serviciilor sale secrete, atât sub
euforia admiterii în NATO, cât şi sub influenţa „parteneriatului strategic cu SUA”.
O asemenea situaţie ar avea consecinţe dezastruoase pentru societatea românească
şi întregul ei viitor. De la cel mai simplu cetăţean la şeful statului, trebuie cunoscut
adevărul ce dăinuie de secole şi milenii, potrivit căruia controlul asupra serviciilor
secrete este un atribut sacru exclusiv al statului, condiţie esenţială a supravieţuirii
acestuia, şi nu se împarte absolut cu nimeni. Serviciile de spionaj ale unui stat
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independent şi suveran pot avea contacte şi schimburi de informaţii cu serviciile
similare ale altor state chiar şi atunci când este vorba de un stat cu care se află în stare
de război. În materie de spionaj şi contra-spionaj nu există „standarde NATO”, iar
serviciile secrete membre nu se subordonează nici unei structuri ale NATO.
În noile condiţii din Europa şi din lume, numai serviciile de informaţii ale
statului sunt total insuficiente pentru satisfacerea enormelor nevoi de informaţii ale
societăţii româneşti, aflate la periferia civilizaţiei Europei. Vor trebui create structuri
de informaţii private, începând chiar cu întreprinderile mici şi mijlocii, până la ceea ce
a mai rămas din „giganţii industriali”. Dacă nu se va proceda aşa, în contextul acerbei
concurenţe generate de procesul de „globalizare”, toate companiile româneşti care
vor încerca să se manifeste pe piaţa Uniunii Europene şi pe cea mondială vor fi zdrobite.
Un alt adevăr universal pe care ar trebui să-l cunoască toţi românii este acela
că serviciile de spionaj şi contraspionaj din toate statele lumii se află într-o continuă
confruntare unele cu altele, indiferent dacă este vorba de ţări aliate sau adversare.
Învinuirea adusă serviciilor de informaţii ale României socialiste că „au spionat
împotriva NATO” este nu numai ridicolă, ci de-a dreptul hilară. Toate serviciile din
lume erau focalizate pe spaţiul NATO şi pe cel al fostei URSS. România nu putea
face excepţie de la această situaţie, mai ales că, în spionaj, nu există nici aliaţi şi nici
duşmani. Toţi sunt trataţi la fel, ştiindu-se din lecţiile istoriei că „aliaţii de astăzi ar
putea ajunge inamicii de mâine”, aşa cum s-a întâmplat după 1989.
În acest secol XXI, ca toate celelalte state ale lumii, România va trebui să pună
accentul principal pe culegerea de informaţii economice, care, în proporţie de 95%
pot fi obţinute din surse deschise, legale. Chiar dacă reprezintă numai 5%, obţinerea
unor informaţii secrete este de importanţă vitală. Spionajul începe din momentul
în care pentru intrarea în posesia unei informaţii de mare valoare este nevoie să se
încalce legea. Serviciile de informaţii ale României nu vor putea renunţa la acest
lucru dacă dorim să supravieţuim ca entitate statală.
În legătură cu această dimensiune a activităţii serviciilor de informaţii, adică
de spionaj, nu se pun întrebări şi nu se dau răspunsuri. Serviciile de spionaj ale unui
stat care se respectă nu semnează absolut cu nimeni nici un acord şi nici o înţelegere
de natură să le limiteze libertatea absolută de acţiune. Există informaţii că, pe timpul
directoratului lui Ioan Talpeş, Serviciul de Informaţii Externe a fost constrâns să
semneze o astfel de înţelegere. Din motive evidente, spionajul economic al României
nu se poate orienta decât tot pe spaţiul euro-atlantic.
Israelul, Japonia, Franţa, Germania, China şi Rusia spionează, mai ales din
punct de vedere economic, în spaţiul SUA, ceea ce este cel mai firesc lucru din lume.
Din SUA, şi în general din spaţiul ultradezvoltat euro-atlantic ai şi ce culege.
Dacă tot am adus anterior în discuţie Pactul Nord-Altantic, subliniem că,
cu sau fără voia Washingtonului, în legătură cu viitorul NATO, există semne certe
că această organizaţie nu va mai supravieţui ca „principală structură militară de
securitate” în Europa. Se pare că după evoluţia relaţiilor interatlantice din ultimii
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26 ani, această ipoteză câştigă teren. Dat fiind faptul că, încă de la constituirea
NATO, acesta a reprezentat cel mai strălucitor giuvaier din coroana politicii externe a
Statelor Unite ale Americii, a faptului că această alianţă militară a garantat hegemonia
SUA asupra Europei Occidentale, conform unei concepţii a guvernanţilor de la
Washington, potrivit căreia „cine stăpâneşte Europa stăpâneşte lumea”, interesul
pentru menţinerea şi lărgirea acestei alianţe este absolut de înţeles. Analiştii politicomilitari de o parte şi de alta a Atlanticului au înţeles că tocmai aceasta a fost raţiunea
de bază a creării NATO, şi nu apărarea împotriva „expansiunii comuniste”, aşa cum
s-a pretins timp de 45 de ani de Război Rece.
Dacă rolul NATO s-ar fi rezumat la apărarea împotriva „pericolului comunist”,
alianţa ar fi trebuit să se dizolve după dispariţia Tratatului de la Varşovia, colapsul
„lumii comuniste” şi dezmembrarea fostei URSS, dar acest lucru nu s-a produs,
datorită opoziţiei înverşunate a Washingtonului.
Sub privirile întregii lumi, Uniunea Europeană se conturează tot mai mult ca o
superputere, prin excelenţă în plan economic, ca un centru de putere a unei „lumi
multipolare” în devenire, cu o viziune şi interese diferite faţă de cele ale SUA. Cine
mai crede că lărgirea NATO şi a Uniunii Europene sunt două acţiuni „complementare”
riscă să aibă mari surprize şi dezamăgiri în viitor.
NATO „lărgit”, din voinţa politică şi eforturile Washingtonului, va fi o alianţă
militară nefuncţională, încorporând „Vechea Europă”, reprezentată cu precădere de
Franţa şi Germania, pe care SUA nu mai pot conta, şi „Noua Europă”, cuprinzând
fostele state „inamice”, membre ale defunctului Tratat de la Varşovia, în care americanii
îşi pun speranţele pentru a se mai putea menţine în Europa.
Pentru perioada cât va mai exista, NATO nu va mai fi o alianţă menită să apere
zona euro-atlantică împotriva unei agresiuni externe, pentru că un asemenea pericol
nu există. Încercările Washingtonului de a angaja NATO în războaie în afara zonei
sale de responsabilitate stabilită prin Tratatul de la Washington din 4 aprilie 1949 au
eşuat şi nu vor avea nici o şansă de succes nici în viitor. Tot ce va putea face NATO
este să împiedice izbucnirea unor războaie între proprii săi membri. Putem lua în
calcul un conflict între Spania şi Marea Britanie în problema Gibraltarului, dar şi
mai probabil între Grecia şi Turcia, care constituie „călcâiul lui Ahile” al NATO. La
acestea se vor adăuga şi problemele conflictuale dintre alţi membri admişi, cum este
şi disputa fără sfârşit dintre România şi Ungaria în problema Transilvaniei.
Un adevăr fundamental scăpat din vedere de către clasa politică din România
este acela că NATO nu a oferit şi nu oferă garanţii ferme de securitate statelor
membre. Acest lucru rezultă din conţinutul Articolului 5 al Tratatului de la Washington,
care a fost negociat timp de un an de zile cu statele Europei Occidentale, care nu l-au
acceptat în această formă, dar care le-a fost impus de către Washington prin presiuni
şi ameninţări că nu se vor bucura de „binefacerile” Planului Marshall dacă nu îl vor
accepta.
Iată cum sună acest articol: „Părţile (adică statele semnatare) sunt de acord
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că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele în Europa sau în
America de Nord va fi considerat ca un atac îndreptat împotriva tuturor părţilor:
ca atare, ele convin că, dacă un asemenea atac se va produce, fiecare dintre ele
exercitând dreptul de legitimă apărare, individuală sau colectivă, recunoscut de
articolul din Carta Naţiunilor Unite, va ajuta partea sau părţile astfel atacate, luând
imediat, individual şi de acord cu celelalte părţi, MĂSURA PE CARE O VA SOCOTI
NECESARĂ, inclusiv folosirea forţei armate pentru a restabili şi asigura securitatea
regiunii Atlanticului de Nord. Orice atac armat în acest fel şi orice măsură luată ca
urmare a acestuia vor fi imediat aduse la cunoştinţa Consiliului de Securitate. Aceste
măsuri vor lua sfârşit atunci când Consiliul de Securitate va fi luat măsurile necesare
pentru a restabili şi menţine pacea şi securitatea internaţională.”
Nu trebuie să fii expert în drept internaţional pentru a-ţi putea da seama că
sintagma …MĂSURA PE CARE O VA SOCOTI NECESARĂ… elimină orice
idee de „garanţii ferme de securitate” din acest articol. „Măsura pe care o va socoti
necesară” partea semnatară poate fi şi aceea de a nu lua nici o măsură.
Pentru prima dată în istoria NATO, articolul 5 a fost invocat în legătură cu
teribilele atacuri teroriste împotriva Statelor Unite ale Americii din 11 septembrie
2001, dar a rămas fără urmări.
România, ţara cu cele mai contestate frontiere din Europa, ar fi bine să nu se
considere în deplină siguranţă ca membră a NATO. Să ne reamintim lecţiile de
istorie: am fost aliaţi cu Ungaria în „Axa de Fier” (1940-1944) şi am pierdut partea
de nord-vest a Transilvaniei. Ne-am regăsit ca aliaţi ai Ungariei în Tratatul de la
Varşovia şi ne-am ales cu „Regiunea Autonomă Maghiară”. Oare prezenţa alături de
Ungaria în NATO ce surpriză ne va aduce?
Să nu se uite, de asemenea, că, în iunie 1999, generalul american Weslei
Clark, în calitate de comandant suprem al NATO, a declarat public, în auzul întregii
Europe, că „Tratatul de la Trianon este învechit”. Iar acest adversar declarat al
României Mari, l-am numit pe Weslei Clark, a fost consilier al premierului Victor
Ponta! Prin urmare, România ar trebui să ducă o politică deosebit de echilibrată şi
să-şi caute sprijinitori în Europa, nu peste Atlantic sau în Asia (a se vedea cazul
Chinei). Dacă s-ar pune vreodată problema revizuirii frontierei dintre România şi
Ungaria, SUA vor fi de partea Ungariei, indiferent de serviciile pe care Bucureştii le
prestează în favoarea Washingtonului.
În cărţile pe care le-am scris am pus în lumină adevăruri zguduitoare şi
dureroase, demonstrând modul în care România este subminată în mod sistematic
şi permanent, cum este împinsă încet dar sigur spre federalizare şi, în final, spre
dezmembrare. Toate acestea se datoresc bazei economice extrem de precare a
societăţii româneşti, ceea ce ne face să fim lipsiţi de coeziunea socială, de disciplina
socială şi de cultul muncii, adică acele caracteristici fundamentale proprii unei
naţiuni moderne.
Se demonstrează, astfel, că toate guvernele care s-au perindat la conducerea
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NOTE PENTRU LECTURĂ
României din 1990 şi până în prezent s-au dovedit incapabile să soluţioneze
problemele majore cu care se confruntă societatea românească şi impotente în faţa
ofensivei continue a Ungariei împotriva intereselor României în toate planurile, dar
mai ales în spaţiul Transilvaniei. După cum se ştie, aprecierea bazată pe datele şi
concluziile SRI şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit căreia guvernul
de la Bucureşti a pierdut controlul asupra judeţelor Covasna şi Harghita, este absolut
conformă cu realitatea. Clasa politică românească, scindată până la absurd, ineficientă
şi iresponsabilă în actul de guvernare, coruptă şi gata la orice compromisuri cu
factorii de presiune externi, mai ales cu Ungaria care a acţionat prin UDMR, vârful
de lance al serviciului ungar de spionaj – AVO, a cedat pe toate fronturile.
România este bătută pas cu pas de către Ungaria în spaţiul Transilvaniei, în
primul rând pe frontul economic. Concesiile gradate şi în secret făcute UDMR-ului
de către toate partidele politice care au guvernat România în diverse alianţe, în plan
cultural, politic, dar mai ales economic au condus la situaţia când cel puţin partea
centrală a tuturor oraşelor din Transilvania să fie stăpânită de maghiari. Menţinerea la
putere a acestor guverne cu sprijinul UDMR a costat extrem de scump şi a angajat
ţara pe coordonate deosebit de periculoase. Iar tratatele de înţelegere, cooperare şi
bună vecinătate dintre România şi Ungaria nu au schimbat nici pe departe poziţia
guvernului de la Budapesta faţă de România.
Dezastrul economic şi sărăcia generală tot mai accentuată obligă guvernele de
la Bucureşti la concesii umilitoare şi dureroase. Pe acest fond creşte pericolul unor
tendinţe centrifuge în toate provinciile istorice. Apelul de tristă amintire al lui Sabin
Gherman: „M-am săturat de România” s-ar putea întinde ca o molimă. Dacă nu se
va reface din punct de vedere economic şi nu vor fi stopate cu fermitate acţiunile
subversive ale Ungariei exercitate prin UDMR, dacă vor fi tolerate tendinţele şi
programele regionaliste şi autonomiste, federalizarea şi, în final, scindarea României
nu vor putea fi evitate.
Nimeni nu militează pentru măsuri şi acţiuni extreme şi nu are intenţia să
aprindă patimi naţionalist-şovine. România şi Ungaria, pentru a supravieţui, trebuie
să ajungă la o reconciliere istorică reală, nu cosmetizată. Uniunea Europeană este
cadrul în care acest lucru va deveni obligatoriu. Unul dintre principiile fundamentale
ale acestei puternice organizaţii este acela că relaţiile economice cele mai puternice
trebuie să se dezvolte între statele cu frontiere comune. România şi Ungaria nu vor
putea face excepţie de la acest principiu.
Ca o concluzie generală, în contextul geo-strategic prezentat, cărţile pe care
le-am scris ne arată procesul de restructurare şi rolul funcţional avut în istorie de
către principalele agenţii de spionaj din lume. O etapă în care spionii şi contraspionii
se află sub focul încrucişat al marilor bătălii ce se dau la această oră pentru o Nouă
Ordine Mondială.
Bucureşti, 31 decembrie 2015
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