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ÎN ZONA ZERO A UNUI NOU
PERICOL DE RĂZBOI
DANS LA ZONE ZERO
D’UNE NOUVELLE MENACE
DE GUERRE
Gheorghe VĂDUVA1

EDITORIAL

Rezumat
Lumea în care trăim se deosebește de cea antică și chiar
de cea din Evul Mediu. Practic, progresăm în fiecare zi. Dar
progresăm nu doar în cunoaștere, în cultură, în tehnologie și în
IT, ci și în conflictualitate, în amenințare, în angoasă. S-a ajuns
până acolo încât să fie posibil ca, o singură scânteie să declanșeze
furia nucleară, high tech și IT, care să ducă efectiv la distrugerea
civilizației umane de pe planeta Pământ. Toți știm aceasta, dar
nu ne prea pasă. Și chiar dacă ne-ar păsa, se pare că nu prea
avem cum să oprim această rostogolire spre catastrofă, așa cum nu
putem opri, spre exemplu, o avalanșă. Cel mai grav este că pe lume
există mari puteri și nu doar state care se respectă unele pe altele,
iar aceste mari puteri se înarmează continuu. Până la această
dată, în pofida unei furii politice greu de potolit, a existat, totuși, o
înțelepciune strategică, prin care s-a stopat un dezastru. Între timp,
tensiunile au devenit mult prea mari, iar această înțelepciune pare
să fi ajuns la limită. Prima și cea mai tulburătoare întrebare care
se pune în această nouă epocă este următoarea: falia strategică
Marea Neagră - Marea Baltică a fost generată de înțelepciunea
strategică sau de sfârșitul acesteia?
Cuvinte-cheie: pericol, război, falie strategică, înțelepciune
strategică, furie politică, terorism
Cercetător științific, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România, președinte al Asociației jurnaliștilor militari profesioniști Presamil.
1
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Résumé
Le monde actuel est différent de celui de l’antiquité et même de celui
de Moyen Age. Pratiquement, on progresse chaque jour. Mai, on progresse
non seulement en connaissance, en culture, en technologie et IT, mais aussi en
conflictualité, en menace, en angoisse. On y a touché un tel niveau où il sera
possible comme un seule étincelle déclencherait la rage nucléaire, high-tech
et IT, qui mènerait effectivement à anéantir la civilisation humain de la Terre.
Nous tous savon ça, mais il semble que nous n’en y soucier. Et même si nous
soyons affecté, il semble qu’on n’a pas comment stopper ce déroulement vers
catastrophe, tel comme on ne peut pas stopper, par exemple, un avalanche.
Mais, le plus grave, c’est le fait que, dans le monde, il y a de grandes puissance
(et non seulement des Etats souveraines qui se respectent mutuellement) qui
s’arment sans cesse. Jusque maintenant, en dépit d’une rage politique difficile
de l’assouvir, il y a eu, quand même, une sagesse stratégique qui a stoppe le
désastre. Entre temps, les tensions se sont augmentées trop, et cette sagesse
semble arriver à la limite. Donc, la première et la plus troublante question
qu’on y pose c’est la suivante : la faille stratégique Mer Noir – Mer Baltique
a été généré par la sagesse stratégique ou par sa fin ?
Mots-clefs: danger, guerre, faille stratégique, sagesse stratégique, rage
politique, terrorisme

Z

ilele nu mai încap în sac. Sacul a putrezit, s-a îngustat și s-a rablagit, sau,
și mai rău, Universul a devenit sac și sacul Univers. Deși ne îndreptăm cu
pași tot mai hotărâți spre o civilizație a cunoașterii, spre o cognocivilizație – un fel de
summum al civilizațiilor de până acum –, pericolul unui război cât toate războaiele la
un loc, sau chiar de o grămadă de „n” ori mai mare și mai periculos, devine, pe zi ce
trece, tot mai evident. Evidența aceasta nu este însă la îndemâna tuturor. Foarte mulți
oameni n-o percep sau, pur și simplu, nu-i interesează. Pentru că, și în acest început
de secol și de mileniu, omul obișnuit este mult prea ocupat cu propria lui condiție,
cu efortul uriaș și interminabil de a-și câștiga existența zilnică, pentru el și pentru
familia lui, și nu-i mai rămâne nici timpul necesar și nici starea de dispoziție propice
analizei strategice sau de care o fi a acestei lumi și fluviilor sale subterane.
Așadar, omului de rând îi scapă evenimentele care nu sunt strict legate de viața
lui și a familiei lui, de truda lui și de gândurile lui. Nu-l interesează pe el, pe acest om
obișnuit, că lumea se înarmează, că fiecare dintre marile puteri ale acestei planete nu
numai că se gândește, dar se și pregătește foarte intens pentru război, toate înțelegând
și vorbind despre război în felul lor. Pe el, pe acest om plin de gânduri, de temeri și de

10
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greul vieții, îl interesează, cam de când există el pe pământ, cum să facă să trăiască
mai bine sau măcar să supraviețuiască în această lume ostilă și chiar periculoasă.
„Dacă nu auziți tobele războiului, înseamnă că sunteți surzi!” ar fi spus Henry
Kissinger în aceste zile, la cei 89 de ani ai săi, unul dintre cei mai cunoscuți politicieni
din era Nixon. Desigur, nu suntem surzi, dar tobele războiului bat pe frecvențe foarte
înalte pe care noi, oamenii de rând, nu le percepem totdeauna, ci doar le intuim.
Conflictualitatea acestei lumi, acum, la început de mileniu, este uriașă, chiar dacă
formele de manifestare a acesteia sunt mult mai rafinate și mai sofisticate decât
cele din epoca celor două războaie mondiale și ale unui război rece, dar tot atât
de fierbinte și de primejdios. Războiul de azi nu este unul special și nici unul doar
hibrid, așa cum se vehiculează prin noile doctrine și cum l-a denumit summit-ul
NATO din Țara Galilor. Războiul de azi este unul continuu, care are o intensitate și
o amploare variabile, pe care marile puteri ale lumii – și îndeosebi Statele Unite – țin
să o controleze din punct de vedere strategic și să o mențină cât mai jos posibil.
Războiul de azi este unul foarte complicat, care cuprinde, practic, aproape
tot ce aparține oamenilor și comunităților în care trăiesc. Beligeranții sunt numeroși
– și nu doar Occidentul de o parte și Rusia de altă parte, cum ar rezulta din analiza
ultimilor ani –, ci și restul lumii cu islamiștii săi frustrați și rebeli, cu corporațiile lor
fără frontiere, cu cohortele lor financiare care pustiesc ca niște lăcuste bruma de țări
care nu vor să-și deschidă frontierele și să accepte noul jug financiar, cibernetic și
corporatist, al exploatării fără limite, care să aducă bogăție și prosperitate unor elite
și dependență și robie modernă, stilată, restului lumii.
Acest război continuu este zilnic câștigat de corporații și de marea finanță.
Și, într-un fel, chiar și de marile puteri sau măcar de anumite cercuri de interese
din cadrul acestora. Fiecare dintre noi înțelege această realitate, dar, de vreme ce
ne putem procura un calculator sau un smartphon, având astfel posibilitatea să ne
drogăm cu informații, jocuri și cu tot ce vrem să auzim, ne facem că nu vedem și
că nu ne interesează ce se întâmplă. Și chiar dacă ne-ar interesa, ce am putea face?
Ce poți face împotriva rețelelor care domină totul, împotriva corporațiilor care au
năvălit ca lăcustele în toată lumea, împotriva politicienilor corupți, a birocrației și,
mai ales, a terorismului, sub toate formele de manifestare a acestuia, de la terorismul
de stat și până la atacurile jihadiștilor, ale Statului Islamic și ale tuturor frustraților,
criminalilor, hoților și distrugătorilor de țară, de viață și de rânduieli? Mai nimic.
Și atunci tăcem. Acum câțiva ani, pentru a proteja un președinte suspendat
de parlament, prin mașinațiunile abjecte ale Curții Constituționale din România, au
fost pur și simplu anulate rezultatele unui referendum în care 7.403.836 (87,52%)
din cei 8.347.211 cetățeni români câți s-au prezentat la vot au fost pus și simplu
invalidate, pe motiv că numărul votanților n-a fost jumătate plus unu din totalitatea
alegătorilor. Dar o astfel de măsură nu se aplică nicăieri în lume, acolo unde votul nu
este obligatoriu. Ulterior, s-a dovedit această mașinațiune a Curții Constituționale –
instituție care trebuie să fie curată și cinstită ca lacrima –, dar a rămas așa, pentru că
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(28)/2016
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Buget militar

S.U.A.
4,35% din
18,04 tril. $
784,74 mld. $

RUSIA
3,49% din 3,725
tril. $
130 mld. $

CHINA
2% din 19,7
tril. $
394 mld $

Forțe Terestre

Efective
Tancuri
Vehic. blindate
Art. Autopropulsată
Artilerie tractată
Sisteme de rachete

1.430.000
8854
41.065
1934
1390
1331

1.027.000
15.402
31.305
5976
4633
3797

2.337.000
9162
4791
1712
6249
1773

4.794.000
33.418
48.991
9.622
12.272
6.901

Forțe Aeriene

nu poporul român este suveran în țara lui, așa cum trebuie să fie în orice țară de pe
lumea aceasta, ci o tagmă de indivizi care fac orice pentru a-și menține puterea și a
sărăci această țară până la ruinarea ei completă.
Așa s-a făcut că, în 26 de ani, România a pierdut, practic, toate resursele
strategice, și-a desființat industria, inclusiv industria de apărare, și-a distrus agricultura
și este nevoită să importe peste 70 la sută din produsele alimentare, a înstrăinat 40 la
sută din suprafața arabilă a țării, iar câteva milioane din populația activă a țării au fost
nevoite să emigreze în țările vestice în căutarea unui loc de muncă. În toată istoria
ei multimilenară, țara aceasta nu a fost nicicând je4fuită și distrusă în halul în care a
fost în ultimul sfert de veac.
Acestea sunt dar în mare rezultatele acestui război continuu care a vizat mai
ales România.
Dar nu doar acest război pustiește, azi, lumea. Războaiele din fosta Iugoslavie,
cele din Afganistan și din Irak, războaiele generate de „Primăvara arabă”, războiul
din Ucraina și, de patru ani și jumătate, iată, războiul din Siria, au produs sute de mii
de victime, au distrus țări și rânduieli, au generat un fenomen al migraționismului
aberant, de o amploare și o gravitate fără precedent și, mai mult, au redeschis falia
strategică Marea Neagră – Marea Baltică, de o parte fiind, în dispozitiv de așteptare
strategică, forțele Rusiei și, de cealaltă parte, în dispozitiv descurajare strategică,
forțele NATO.
În acest timp, marile puteri ale lumii continuă să se doteze cu cele mai
performante și mai sofisticate arme existente pe planeta Pământ. Iată cum se prezintă,
în linii generale, forțele armate ale primelor trei mari puteri militare ale lumii:

Avioane
Vânătoare (multirol)
Transport
Sisteme a.a.
Elicoptere
Elicopt. de atac
UAV

13.856
2207
2207
280
6196
923

3437
772
1085
1307
1125
464

2863
1068
1311
353
909
198

20.156
4.047
4.603
1.940
8.230
1.655

DETALII
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FSN

Nave militare
Portavioane
Fregate

475
20
10

355
1

677
1
48

1.507
22
58

Distrugătoare
Corvete

63

12
75

25
24

100
99

Submarine
Costiere
Război mine

73 (75)
13
8

55
66
35

69
12
6

197
91
49

Mijl. nucleare

7400

8000

250

15.650

Printre recentele proiecte de înarmare care se află deja de câțiva ani în faza
de experimentare și de pregătire a introducerii în dotarea forțelor aeriene, se află
și avionul invizibil Suhoi FA PAK T-502. Aceste avion este omologul americanului
F-22 Raptor. Este un avion de generația a 5-a. Producția lui de serie va începe în
2017, iar numărul avioanelor de acest tip care urmau să fie achiziționate până în
2020 de către Forțele Aeriene ruse a fost redus la 12.3 Acest lucru are însă mai puțină
importanță. Important este că Suhoi T-50 există, la concurență cu F-22 și, probabil,
cu avioanele chinezești de generația a 5-a, iar pe planșetă se află deja avioanele din
generația a 6-a. Majoritatea acestor avioane din generația a 6-a vor fi, spun cei care
le pregătesc, fără pilot.
Perioada de testare a avionul Su-T-50 în zbor va dura până în 2017, când va
începe producția de serie. Construcția și realizarea avionului Su-T-50 întâmpină cam
aceleași dificultăți ca și construcția celor două avioane americane din generația a 5-a:
F-22 și F-35.
Acestea nu vizează atât avionul în sine, cât compatibilitatea lui cu sistemele de
arme existente. Nu toate armele aer-sol și aer-mare existente pot fi adaptate la aceste
noi tipuri de avioane (nu permit compartimentele interne) și, de aceea, gama lor de
misiuni rămâne relativ restrânsă.
Specialiștii ruși au tras învățăminte din experiența americană și, concomitent
cu dezvoltarea proiectului Su-T-50, au creat sau adaptat în jur de 14 tipuri de noi
arme pentru acest tip de avion. Su-T-50 are 16 puncte de acroșaj, opt dintre ele fiind
situate în cele două compartimente interne.4
Cele două compartimente principale (fiecare având dimensiunile de 4,6 x 1 m)
sunt în întregime carenate și dispuse în tandem, spre deosebire de cele de la F-22 (3,9
Denumirea avionului în faza de proiectare și experimentare, înainte de a se trece la producția de serie. Probabil
că, după ce se trece la producția de serie, va primi o altă denumire.
3
Valentin Vasilescu, Les nouvelles armes di Su-T-50 n’alterent pas sa furtivite, http://www.voltairenet.org/article190242.html
4
Valentin Vasilescu, Ibidem.
2
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x 0,9 m) și F-35 (3,6 x 0,6 m), care sunt alăturate. Misiunea principală a avionului
Su-T-50, ca și a altor avioane invizibile, este aceea de a obține rapid supremația
aeriană, distrugând avioanele de tip AWACS, mijloacele sol aer și mare aer cu bătaie
lungă.5
Principalele misiuni și sisteme de arme ale lui Su-T-50 sunt următoarele6:

Misiuni

Mijloace

Caracteristici

Anihilarea sistemelor
de dirijare a rachetelor
AA (terestre și navale)

4 rachete noi Kh-58UȘK

Greutate: 650 kg
Rază de acțiune: 260 km
Viteză: 3,5 Mach

Distrugerea țintelor
navale

4 rachete X-35UE
(minirachete de croazieră
sub sonice)

Greutate: 145 kg
Rază de acțiune: 260 km

Distrugerea țintelor
importante

4 rachete X-74M2

Greutate: 600 kg
Viteză: 4 Mach
Rază de acțiune: 76-245 km
(ultimii 50 km la mică înălțime)

Distrugerea țintelor
importante

4 rachete Kh-38M (în
compartimentele carenate),
ghidate prin radar, laser,
infraroșu, GPS

Greutate: 520 kg
Încărcătură: 250-280 kg
Rază de acțiune: 40 km

Lovirea țintelor
terestre

8 bombe inteligente KAB250 sau KAB-500

Lovirea avioanelor
AWACS și a
avioanelor de
vânătoare

4 rachete BVR (dincolo
raza vizuală) de tip K-77M,
montate în două minicompartimente interne

Toată gama de misiuni
a avioanelor 30SM și
Su-35

Pe cele 8 suporturi
necarenate: toate tipurile de
bombe și rachete existente
pentru avioanele Su- 30SM
și Su-35 din generația 4++

Rază de acțiune: 40 km

Aceasta este doar povestea sumară a unui avion care va intra în curând în
dotarea forțelor armate ale Rusiei. La care se adaugă povestea rachetelor balistice
Topol, Topol M și Bulava, a submarinelor nucleare rusești, americane, chinezești etc.
de ultimă generație, a tancului Armata T-14, a sistemelor sol-aer S-500, a programului
american de cercetare a comportamentului ionosferei la bombardamentul cu radiații
de înaltă frecvență (HAARP), a dispozitivelor strategice militare (și nu numai)
5
6

Valentin Vasilescu, Ibidem.
Ibidem
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realizate de SUA pe întregul glob pământesc, a poziționării și repoziționării forțelor,
mijloacelor și influențelor marilor puteri pentru o posibilă bătălie a petrolului din
Oceanul Arctic, dar și pentru supremație strategică etc. etc.. Fiecare dintre noile
mijloace proiectate de Moscova, de Washington, de Beijing, dar și de toate celelalte
mari capitale care, într-o formă sau alta, participă la această competiție obligatorie,
care împarte lumea în mari puteri și restul pământenilor, are o poveste și se constituie
într-o amenințare directă. Aceste mijloace s-au acumulat într-o asemenea măsură,
încât consumul lor a devenit o chestiune iminentă. Criza ucraineană și redeschiderea
faliei strategice Marea neagră – Marea Baltică reprezintă o escaladare a acestei
uriașe conflictualități, un front nou al unui război străvechi în care puterea Vestului
se află iarăși față în față cu puterea Estului, precum odinioară, la Berlin și pe lina
de demarcație între foștii aliați din Al doilea Război Mondial, deveniți de îndată ce
războiul s-a încheiat, beligeranți ai unui nou război, de fapt, același, dar cu arme mult
mai complicate și mai periculoase. Acum, pe eșichierul politic și strategic al lumii se
aliniază nu doar forțele și dispozitivele Moscovei și ale Washingtonului, ci și cele ale
Chinei, ale Indiei, ale Israelului, ale lumii arame și, iată, ale flagelului terorist.
Migrația masivă a islamiștilor, cauzată, în principal de criza indusă de Occident
în Orientul Mijlociu, în Orientul Apropiat, dar și în Nordul Africii, în Asia de Sus-Est,
a devenit un fenomen care sufocă pur și simplu Europa Occidentală, încă oripilată
și umilită de efectele celui de-Al Doilea Război Mondial. Această criză generată de
o migrație masivă, intempestivă și foarte greu de gestionat este însă mult mai mult
decât o simplă criză provocată de o altă criză. Este, pur și simplu, un trunchi purtător,
un trunchi-vector, pe care Statul Islamic și jihadiștii își montează încărcăturile lor
teroriste care lovesc necruțător chiar în inima civilizației occidentale. Și nu numai
cu încărcături explozive, arme de foc și mașini-capcană, cu macete și pumnale, ci și
cu concepte, cu furii răzbunătoare și foarte greu de anticipat, localizat și contracarat.
Faptul că ne aflăm într-o epocă în care, paralel cu uriașa desfășurare a civilizației
cognitive, se derulează o agresiune cu oamenii-arme, cu oameni sinucigași, cu
oameni care omoară alți oameni chiar cu prețul vieții lor, în numele unor idealuri
care, în lumea noastră, a oamenilor normali, nu au nicio logică, reprezintă, împreună
cu zăngănitul de arme ale marilor puteri războinice, mai mult decât tobele războinice
ale acestui început de mileniu, reprezintă armele cu care se duce acest război și, mai
mult, chiar războiul continuu care cere, demențial, astfel de arme.
Această lume frumoasă, pusă pe distracții și îngrijorată cumplit pentru ziua
de mâine, este atât de tensionată și atât de umilită încât, la cea mai mică scânteie,
va reproduce, la scară globală, războiul din Siria, unde toți luptă împotriva tuturor și
nicio forță dintre cele care au distrus pur și simplu această țară, nu numai că nu poate
câștiga acest război, dar nici măcar nu-l poate părăsi.
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ETHICAL EDUCATION AS A
STRATEGIC GOAL OF MANAGEMENT
IN CONTEMPORARY JAPAN
Assistant Professor Iulia WANIEK, PhD1

Rezumat
Societatea japoneză tradițională era bazată poe o ierarhie verticală,
în care vârsta era criteriul preponderent al promovării. Acest principiu al
precedenței bazate pe vârstă este de origine chineză și a dominat mult timp
societatea japoneză. Compania japoneză tradițională este și ea un grup
vertical bazat pe aceleași principii, însă criza economică din ultimii 25 de ani
a făcut ca acest tip de companie tradițională să nu mai reprezinte un element
de stabilitate în societatea japoneză contemporană.
Tinerii japonezi de azi nu se mai identifică în aceeași măsură cu valorile
tradiționale, atât datorită declinului companiei cât și din cauza schimbărilor
structurii pieței de muncă, devenind mai individualiști. Unii cercetători din
domeniul managementului văd în această depărtare de etica tradițională o
problemă pentru care trebuie să se găsească o soluție.
Cuvinte cheie: societatea japoneză, tate shakai, kaisha, valori etice tradiționale,
industria IT

Abstract
Japanese society used to have a very compact structure, based on a
vertical hierarchy, where age was the primary basis for precedence. This
concept of the importance of age and seniority over other value criteria was
imported from China and has been prevalent in Japan for a long time. The
Japanese company, where these principles applied as well, was the frame
which provided the social life for the Japanese people. However, the bursting
1
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of the Japanese economic bubble in the early 1990-ies and the spiraling
economic crisis which has affected Japan during the past twenty five years
led to the disappearance of the Japanese company – kaisha – as an element of
stability in Japanese society.   
The decline of Japanese companies in recent years, as well as a change
in the structure of work due to the IT industry, have led to a destabilization
of the idea of group and company in Japanese society and to an increase of
individualistic values. Today, young people do not want to work in companies
and do not identify any more with the traditional ethical values of the group
that dominated Japanese society. Some voices point to a decline of traditional
Japanese management based on ethical values, demanding from researchers
a solution for this crisis.
Keywords: Japanese society, tate shakai, kaisha, traditional ethical value, IT
industry

J

aponia reuşise să devină o mare putere industrială la numai 25 de ani
de la înfrângerea în cel de-Al Doilea Război Mondial şi intra într-o eră
a internaționalizării, în care valorile sale tradiţionale de cooperare, cinste, muncă
susţinută şi frugalitate, care o ajutaseră să supravieţuiască înfrângerii, puteau deveni
un model şi pentru alţii. În 1971 Idemitsu Sazo, creatorul celei mai mari firme de
importuri petroliere japoneze (Idemitsu Kosan, fondată în 1911) şi unul din promotorii
principiilor de management specific japonez, rememora la aniversarea a 60 ani de la
fondarea firmei că le spusese angajaţilor săi, la două zile după capitularea Japoniei în
15 august 1945, că este momentul: (1) să nu se mai vaiete, (2) să privească cu ochi
noi istoria de 3000 de ani a Japoniei şi (3) să înceapă imediat reconstrucţia2.
Credinţa nezdruncinată în valoarea caracterului naţional al japonezilor, deşi
imediat după război valorile tradiţionale au fost terfelite şi privite cu dispreţ (ca
rădăcina răului) de către administraţia americană, a fost una dintre sursele principale
ale succesului economic postbelic. Generaţia tânără şi oamenii simpli de la ţară,
fermierii japonezi, au fost baza în care managerii japonezi, ca Idemitsu Sazo, au
avut încrederea că vor duce mai departe valorile morale. Chiar în anii grei de după
război, companiile japoneze nu au dat afară angajaţii, deşi aproape că nu aveau cu ce
să-i plătească, ci au încercat să-i unească în jurul valorilor tradiţionale de respect şi
ajutor reciproc, austeritate, încredere reciprocă şi unitate de gândire sau sentimente.
Managerul Idemitsu Sazo spunea, în 1971, că, în compania sa, atât de eficientă încât
a ajuns să fie studiată de persoane din industria petrolieră americană, nu există nici
condică de prezenţă, nici sindicat tocmai datorită acestui sentiment de armonie creat
pe baza valorilor tradiţionale japoneze3.
2
3

Idemitsu Sazo, Be a True Japanese, Tokyo: Tenshu’s Office, Idemitsu Kosan, 1971, p. 1.
op. cit., p. 3.
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Într-adevăr, anii 1970 sunt cei în care managementul japonez începe să fie
studiat de cercetătorii occidentali (mai ales americani), în care apar multe cărţi
străine despre economia sau cultura tradiţională japoneză. În acelaşi timp, însă,
societatea şi sistemul educational japonez nu sunt pe deplin înţelese, ci sunt chiar
criticate pentru lipsa de libertate a individului sau pentru că ar înăbuși creativitatea.
Cu toate acestea, Japonia are, în mod constant în ultimii 30 de ani4, cel mai mare
buget acordat cercetării ştiinţiice şi cel mai mare număr de inovaţii şi invenţii, mai
ales în domeniul tehnologiei, dar şi al ştiinţei (biologie, medicină, fizică). În 2011 era
în top 5 ca procent din buget investit în cercetare (pe primul loc fiind Israelul, dar
valorile totale ale sumei investite nefiind menţionate nu este atât de relevant), dar
pe locul 3 ca număr de cercetători ştiinţifici per capita (pe locul I Finlanda), iar ca
număr de patente înregistrate per capita era pe locul 2 după SUA. Un Index Global al
Tehnologiei (GTI) care combină toate aceste criterii scotea Japonia pe locul 2 după
Finlanda în 20115.
Dinamica acestor date evoluează, dar Japonia rămâne undeva în top 5, deşi
vedete de moment ca ţări din BRICS, sau Rusia, urcă sau cad apoi masiv. Bloomberg
Innovation Index pe 2015 plasa Korea de Sud pe locul I ca investiţie în cercetare
şi Japonia deabia pe locul 6, dar în domeniul invenţiilor în high-tech SUA era pe
locul I, iar Japonia pe locul III după China, căci, cu giganţi ca Google, Microsoft
sau Monsanto, America validează remarca lui Josef Visarionovici Stalin cum că
“Cantitatea are o calitate prin ea însăşi.”6
O investigaţie a principiilor de organizare a societăţii japoneze actuale, care au
rădăcini adânci în istoria culturii arhipelagului nipon şi am putea spune şi în psihicul
profund japonez, ne poate ajuta să înţelegem şi specificul sistemului educational şi
succesul Japoniei, pe calea dezvoltării economice şi ştiinţifice, în ciuda crizelor de
tot felul.
Cea mai bună înţelegere şi prezentare a societăţii japoneze rămâne, în ciuda
anului apariţiei, studiul antropologului Nakane Chie, care a fost şi prima femeie
devenită profesor universitar la Universitatea din Tokyo în 1970. Cartea lui Nakane
Chie, Tate shakai no ningen kankei („Relaţiile umane în societatea verticală”, 1967),
tradusă în engleză în 1970 ca Japanese Society, propune, după o analiză comparativă
a societăţilor din India, China şi Japonia, nişte concepte proprii cu care evidenţiază
trăsături specifice societăţii japoneze.
Nakane introduce două concepte inerente unei corecte aprecieri şi determinări
a oricărei societăţi: calitate (shikaku în japoneză) şi cadru (waku în japoneză) sau
qualification şi frame în engleză7. Prin ele se pot delimita două tipuri de grupuri
O cercetare statistică a poziţiilor ocupate de Japonia în topurile anuale ale investiţiilor în cercetare sau ale numărului de invenţii o plasează în mod constant în top 5 în ultimii ani.
5
Florida, Richard, “The World’s Leading Nations for Innovation and Technology”, in Citylab, 3.10.2011, accesat
la http://www.citylab.com/tech/2011/10/worlds-leading-nations-innovation-and-technology/224/, pe 10.12.2016,
ora 12.
6
http://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/.
7
Ibidem
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sociale: unul bazat pe calitatea individului și un al doilea bazat pe poziția individului
într-un cadru dat.
Termenul de cadru implică însă o accepție special în acest studiu, anume acela
de instituție, adică o relație particulară ce adună indivizii într-un grup anume. În
aceeași măsură, noțiunea de calitate, opusă celei de cadru, implică faptul că este
transmisă ereditar, dobândită prin naștere (ca și aristocrația occidentală) sau prin
desăvârșirea individului. De exemplu, „a fi muncitor strungar” este o calitate și
„a fi angajat al companiei Y” este apartenența la un cadru. De modul în care sunt
concepute aceste noțiuni depinde conștiința social a poporului respectiv.
În Japonia conștiința grupului este strâns legată de contextul imediat social,
fiind mai importantă poziția socială a individului și mai puțin calitățile sale. Un
japonez, confruntat cu un altul, este înclinat să arate mai multă considerație instituției
din care provine celălalt decât meseriei acestuia. Un japonez nu va spune „sunt
funcționar”, „sunt professor”, ci „sunt de la compania X, sau universitatea Y”, ceea ce
este în totală neconcordanță cu criteriile de evaluare din Occident. Criteriul japonez
de clasificare socială depinde deci de instituția particulară (cadrul) în care evoluează
individul și nu de calitățile sale individuale – comparativ cu India unde există caste
și unde grupul e bazat pe ocupația individului (caste profesionale). În Japonia,
compania este grupul care furnizează existența socială a individului, implicându-l
emotional și uniformizându-i conștiința cu cea a celorlalți membri, el neputând exista
ca entitate separată.
Compania funcționează după regulile existente în gospodăria familială (ie în
japoneză) care este unul din punctele de reper importante în viața japonezului. Familia
(ie) este un grup închis, care are principii destul de diferite de cele occidentale sau
indiene. Ieșirea din familie a unui membru prin căsătorie (fetele de exemplu) atrage
excluderea lui – un ginere intrat în familie este mai important de exemplu, decât
fratele care pleacă, această situație fiind opusă celei din India, unde principiul de
bază este ca toți copiii (membrii) să aparțină aceleiași familii.
Gospodăria familială – ie – include și posibilitatea intrării în familie a unor
indivizi socialmente inferiori și fără legături de sânge, servitori sau subalterni. În
multe cazuri ei pot fi chiar și moștenitori legali. Cei odată plecați din familie – sora
căsătorită sau fiica măritată – nu mai comunică cu cei din ie decât convențional,
la sărbători, întrucât ei au optat pentru un alt cadru familial. Există deasemenea o
mare distanță socială între membrii aceleiași familii, cazuri când unul dintre frați
este primar, de pildă, iar sora văduvă (deci exclusă teoretic din familia soțului) este
femeie de serviciu, lipsită de dreptul de a-i cere ajutor celuilalt, cu excepția situației
când chiar nu are ce mânca, ceea ce iar este o morală diferită de cea din India, unde
bogăția unuia este împărțită în întreaga familie.
O companie este și ea concepută ca o familie, existând și aici o puternică
conștiință a grupului din care faci parte. Nu este posibilă viața socială în afara grupului
economic. Urmând linia comparației cu sistemul indian, se impune observația
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caracterului mult mai deschis al grupului în Japonia: problemele dintre o soacră și o
noră pot fi rezolvate de întreg satul. În Japonia, modul de conducere al familiei este
similar cu cel al conducerii companiei: „bărbatul și femeia sunt un singur corp”, „soțul
conduce și soția ascultă”, sunt dictonurile obișnuite în familia japoneză. În India însă,
soții pot avea opinii diferite, dar există și limitări de comportament individual, soția
neputându-se adresa direct fraților soțului. În Japonia, însă, fiecare familie are legi
proprii, etica sa acordând importanță grupului colectiv, nu relațiilor dintre membrii
săi. Astfel, codurile etice ale marilor familii de samurai, create în perioada feudală au
devenit celebrul Bushido, iar familiile de negustori din epoca Edo (1600-1868), de
dinaintea modernizării și occidentalizării Japoniei aveau propriile 8 lor coduri etice,
care stau la baza principiilor de management al întreprinderii specific japonez, din
secolul XX.
Subordonarea față de capul familiei este totală în Japonia, la fel întâmplânduse și în companie, unde liderul are o supremație general recunoscută. Între patron și
angajat sunt relații foarte strânse, ceea ce implică din partea angajatului o loialitate pe
viață. Venitul salariatului depinde de durata serviciului la acea companie, de vârstă și
în ultimul rând de calificare.
De aceea relațiile interumane sunt în special verticale, adică stabilite între
superior și inferior. Ierarhizarea membrilor grupului este făcută mai întâi in funcție de
vârstă și de-abia apoi în funcție de calitățile individuale. Lumea japoneză se împarte,
astfel, în senpai (seniori), zkōhai (juniori), dōryō (cei egali).
Întâietatea celui bătrân asupra tânărului este o idee preluată din China,
aceste criterii ale seniorității implicând o rigiditate a sistemului social, întrucât
structurile sunt schimbate foarte greu. Acest mod de a gândi al japonezilor se reflectă
în comportamentul lor și în limbaj, ei purtându-se și folosind expresii diferite, în
conformitate cu „gradul” persoanei căreia i se adresează sau cu care au stabilit o
relație. Acest sistem a devenit incomod în perioada modernă și generația tânără a
încercat să-l schimbe, însă rădăcinile lui sunt prea adânci. Pe de altă parte, mediul de
formare a tinerilor, școala, este și el supus acestui criteriu al seniorității, existând în
școală mult mai multe relații verticale decât orizontale (profesorii sunt mai apropiați
de elevi și asistenți decât de ceilalți profesori).
Școala primară, care durează șase ani, încurajează formarea unui grup în
cadrul fiecărei clase, școala întreagă fiind grupul mare, cu o identitate și uniformă
proprie, și un imn propriu, compus uneori de poeți consacrați. Faptul că nu există
femei de serviciu și elevii fiecărei clase fac curat în fiecare zi, prin rotație, în clasă
și în școală, ca și faptul că masa de prânz este servită în fiecare clasă de către elevi
împreună cu profesorul responsabil, constă din același meniu pentru toată lumea și
masa este strânsă și curățată de elevi, îi face pe aceștia să respecte munca dar și să-și
formeze o camaraderie și o conştiinţă de grup absolut speciale.
Respectul pentru vârstă provine din confucianism, care a intrat în Japonia ca principala formă de etică încă din
secolul VI, și este adânc înrădăcinat în cultura japoneză.
8
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În aceste grupuri verticale, relațiile se stabilesc între superior (oyabun, sau
„părinte”) și inferior (kobun, sau „copil”), superiorul fiind obligat să-l susțină pe
inferior prin sprijin material și sufletesc. Apariția unui nou membru determină
situarea lui la baza grupului, indiferent de calificare, el fiind nevoit să străbată
întreaga scară socială. De aceea companiile japoneze, în mod traditional, alegeau
în fiecare an tineri absolvenți pe care îi angajau și îi „creșteau” în timp. De aceea,
schimbarea serviciului echivala în morala japoneză cu o pătare a CV-ului, prin
diminuarea prestigiului firmei de la care angajatul a plecat și prin desconsiderarea
calităților lui însuși. Privind prin prisma principiilor occidentale de competiție și
eficiență, problema companiilor japoneze este tocmai descreșterea eficienței muncii,
în sistemul traditional de angajare pe viață.
În grupurile verticale schimbarea șefului (autoritatea absolută) este dificilă, căci
ea ar putea atrage dezbinarea membrilor sau chiar destrămarea grupului. Înlocuirea
șefului (atunci când este necesară prin retragerea sau dispariția celui precedent)
înseamnă fie venirea la conducere a celui mai bătrân, fie deteriorarea relațiilor din
grup. Viitorul lider va trebui să aibă cât mai mulți kobun („copii”), care să-i asigure
sprijinul.
Facțiunile care pot apărea prin desprinderea unor membri nu sunt dorite, în
principiu, fiindcă sentimentul ocrotirii sociale e foarte puternic la japonezi și ei nu
doresc să iasă de sub controlul (dar și protecția) seniorilor. Chiar dacă afirmarea
propriei personalități le este limitată, fiindcă grupul nu permite asemenea detașări de
spiritul colectiv, membrii grupului sunt mulțumiți de avantajele pe care le conferă
apartenența la un grup important.
De popularitatea fiecărui membru se bucură toți și aceasta oricum nu trebuie
s-o depășească pe cea a șefului. Conceptul de armonie internă este principiul vital al
grupului social, în istoria Japoniei neexistând vreodată oligarhii sau partide care să
se fi coalizat, chiar dacă aveau interese comune, guvernarea făcându-se de către un
singur partid.
Compania japoneză – care a constituit până la intrarea în declinul economic
din ultimii 20 de ani, de după „spargerea bulelor” (speculațiilor imobiliare), baza
vieții sociale a japonezilor, un element de stabilitate socială – a intrat într-un declin
vizibil. Mulți tineri din generația care intră acum în câmpul muncii răspund, dacă
sunt intervievați, că nu doresc să devină kaisha-in, company man, adică angajat tipic.
Interviurile acestea se găsesc din plin în mediul online. Faptul că industria IT, în care
Japonia excelează, permite și lucrul de acasă, cât și promovarea tot mai accentuată a
femeilor în cariere profesionale, pun în pericol, în viziunea managerilor tradiționaliști,
fundamentul etic traditional al societății japoneze. Totuși, respectul pentru tradiție s-a
dovedit până acum că nu moare atât de ușor în Japonia și cu siguranță se va găsi o
cale de mijloc care să împace valorile tradiționale cu cerințele vieții contemporane.
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EUDEMONOLOGIE-RAŢIONAMENT
AL EXISTENŢEI FERICITE
EUDAIMONOLOGY – REASONING
FOR A CONTENT EXISTENCE
Lector univ. dr. Costel CHITEŞ1

Rezumat
Filonul de aur al fiecărei fiinţe devine dorul spre mai bine, tendinţa de
a urca spre piscurile fericirii, spre nestematele comori ale sufletului. Filonul
trebuie scos la iveală, oricât de ascuns ar fi. Omul devine stăpân al propriului
său destin prin ȋnălţare spirituală, prin sădirea elanului de a realiza visuri
ȋndrăzneţe.
Cuvinte cheie : cultură, ȋnălţare spirituală, valori europene, ȋnţelepciune.

Abstract
The golden vein of every creature is its longing for the better, the tendency
to climb to the peaks of happiness, towards the treasures of the soul. The vein
must be revealed, however well-hidden it may be. Man becomes master of his
own destiny through spiritual ascension by creating a momentum to achieve
daring dreams.
Key words: culture, spiritual ascension, European values, wisdom.

Î

n lucrarea ,, La flamme d’une chandelle”, filosoful francez G. Bachelard
scria : ,, Pagina albă! Acest mare deşert de străbătut, niciodată străbătut”.
Pagina albă impune tăcere, fiind iniţial prea albă pentru a exista cu adevărat scriind,
1
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contrazicând familiaritatea lămpii. Pentru filosof, adevăratul spaţiu al muncii solitare
este, ȋntr-o cămăruţă, ,,cercul luminat de lampă”.
Valorile occidentale au fost date acum 3200 de ani prin valorile universale
propuse de Moise. Omului i s-a redat demnitatea, i s-a propus să învețe să lupte,
să muncească pentru el și pentru societate. Cultura elenă va reprezenta o minunată
pagină de sinteză iudeo-elenă. Bunul cel mai de preț al umanității este înțelepciunea
sau ,,temeiul minții”, cum o va numi Homer. De altfel, idealul de viață al vechiului
grec era omul dezvoltat din punct de vedere fizic, moral, intelectual și spiritual.
Această activitate a fost denumită de greci paideia. Nașterea culturii și a civilizației
europene o reprezintă opera lui Homer.
Poezia sa nu reprezintă doar o inestimabilă operă estetică, ci are un pronunțat
caracter pedagogic și paideutic. Se dezvoltă în om rigoarea, forța spirituală și
morală. Pe de altă parte, Licurg, fiu de rege, introduce în Sparta prima guvernare
de tip democratic. Timp de trei secole, până în 371 î.Hr., în statul spartan se aplică
măsuri democratice de organizare. Licurg trece tot pământul în proprietatea statului,
apoi îl redistribuie fiecărui cetățean, trecându-l în proprietate individuală. Un statut
deosebit aveau copiii în Sparta, unde fiecare copil primea la naștere un lot de pământ,
devenind proprietar.
Noile raporturi între economie, pedagogie și politică dovedesc pentru perioada
respectivă grija statului față de generația tânără. Prin eliminarea dorinței de îmbogățire
excesivă, prin măsuri economice (de exemplu înlocuirea banilor din aur și argint cu
monezi din fier) se menține câteva secole echilibrul social. În mod analog cu Moise,
care a spart tablele sale pentru ca poporul să aplice conținutul lor, și nu doar să li se
închine, Licurg refuză ca legile sale să fie scrise, pentru a fi aplicate prin exercițiu de
viață. Urmarea va fi că omul învață să trăiască în bună rânduială în cetate. Cu câteva
secole mai înainte, în Midian, Moise îl întâlnește pe învățatul neevreu Ietro, de la
care învață legi de coexistență pașnică. Mai exact, ei învață unul de la celălalt, într-o
armonie desăvârșită.
Pentru a înțelege importanța și frumusețea multor idei din trecut, este necesar
să le cunoaștem, să le transmitem tinerei generații. Ca un exemplu, juristul și filosoful
englez Jeremy Bentham ( 1748 − 1832 ) considera două discuri concentrice în care
cel mic reprezenta Dreptul și cel mare Morala. Evident, tot ceea ce este drept este și
moral. Discurile erau în viziunea sa inegale, deoarece nu tot ceea ce este moral este
transformat într-o lege. De exemplu, a nu ajuta un om sărac, în suferință, este imoral,
dar nu este considerat o infracțiune. Cu 3000 de ani în urmă, în concepția iudaică,
cele două discuri concentrice coincideau, adică tot ceea ce era considerat drept era
moral și reciproc. Au fost create 613 porunci, dintre care astăzi sunt aplicate efectiv
aproximativ 300 .
Cuvântul, transmis pe cale orală, apoi în scris, reprezintă forma de exprimare a
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gândurilor, a experiențelor personale proprii generațiilor următoare, pentru ca acestea
să poată păși mai lesne la alegerea propriului drum în viață. Fiecare literă, fiecare
cuvânt din orice limbă este un legământ. Prin înțelegerea codului, se transferă de la
o persoană la alta energie, dar și credință. Este unanim recunoscut faptul că actul
creației este precedat de o pregătire culturală solidă. Cu cât principiile educaționale
ale unui popor și matricea pedagogică sunt mai solide, cu atât capacitatea sa creatoare
este mai puternică.
Cartea unește și reunește spiritele de excepție ale celor care au fost, cu cele
ce vor veni. Ea exprimă totodată frumusețea ideii de unitate prin diversitate. Lectura
are poate cel mai important rol în formarea și înălțarea spirituală a omului. ,,O bună
conştiinţă este o conştiinţă ocupată – niciodată vidă –, conştiinţa unui om la lucru
până la ultima suflare”, scria Bachelard. În lucrarea [1], p.55, Bachelard ȋşi schiţa
portretul :,,Eu studiez. Nu sunt decât subiectul verbului a studia. Să gândesc nu
îndrăznesc. Singuri filosofii gândesc ȋnainte de a studia”.
Prin virtuțile sale, o carte de valoare înseamnă înțelegere, descoperire, moment
de revelație, dar și de dezvoltare a gândirii critice, de conturare a opiniei personale,
a creativității. Cartea devine de fapt o realitate fascinantă, care îl determină pe
cititor „să comunice” și „să se comunice”. Împreună, educatori și tineri – elevi și
studenți –, suntem părtași, mental și afectiv, la bogăția informației transmise, suntem
determinați să reacționăm, să ne exprimăm opinii. Cartea devine un univers fabulos
care ne transmite un sistem corect de valori cu efect reglator pentru viața noastră
interioară, pentru preferințele, opiniile și creativitatea proprie, motivându-ne pentru
actul lecturii.
Prin lectură se construiesc punți de întâlnire, de convergență, sub semnul
dialogului într‑o lume deschisă, străină de orice fel de încorsetări. De aici, bucuria
lecturii, emoția pe care ne-o dă subiectivitatea receptării și, implicit, formarea unei
personalități autonome. În pofida dezvoltării fără precedent a științei, tehnicii,
a tehnologiei, omul modern se simte stingher, de multe ori chiar nefericit. Prin
accesarea unor resorturi sufletești, însă, prin umanism, putem redeveni puternici,
încrezători și chiar fericiți.
Să cităm câteva pasaje din ,,Manualul” lui Epictet : ,,Din toate cele ce sunt,
unele depind de noi, altele nu depind de noi. De noi depind gândul, avântul, pornirea,
respingerea, şi ȋntr-un cuvânt, câte sunt lucrurile noastre; nu depind de noi trupul,
proprietatea, faima, funcţiile şi, ȋntr-un cuvânt, câte nu sunt lucrurile noastre. Cele ce
depind de noi sunt din fire libere, fără constrângeri, fără piedici, iar cele ce nu depind
de noi sunt fără vlagă, robite, supuse constrângerilor, ȋn voia altora.”
Democrit a scris un tratat despre bucurie care a fost folosit de Seneca şi
Plutarh. El considera că fericirea este scopul conduitei şi că plăcerile şi durerea
determină fericirea; dar ,,fericirea nu stă ȋn turme de vite, nici ȋn aur; sufletul este
sălaşul destinului nostru”. ,, Cel mai bun lucru pe care-l are de făcut omul este să-şi
petreacă viaţa păstrându-şi pe cât posibil liniştea sufletească şi supărându-se cât mai
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puţin”. ,,Cel ce alege bunurile sufleteşti alege partea cea mai apropiată de divin; cel
ce alege cele trupeşti, partea omenească”.
În acest sens, vom prezenta câteva repere din istorie, apoi vom exemplifica
importanța relației mentor-discipol. Simbolistica numărului 3 este a unității dintre
creator, carte și transmițători. Omul, sinteză între lut și spirit, este menit să înfrunte
zările pentru a cuceri cele mai de nebănuit înălțimi, pentru a cuceri cele mai multe
atribute ale celui către care își îndreaptă privirile. Cunoașterea ezoterică provine din
aceeași unitate esențială a adevărului și se manifestă în mod analog pe întregul glob.
De exemplu, poporul toltec, care a dispărut inexplicabil din istorie (800-1000 d.Hr.),
a avut o viziune ezoterică. Toltecii locuiau la Teotihuacan, străveche așezare situată
în sudul Mexicului, unde ,,omul devenea zeu”.
Tot ceea ce există este o ființă vie, lumina este mesagerul vieții, deoarece
aceasta este vie și transmite toate informațiile. Ei considerau că sunt deosebit de
importante omul (tonal) și lumina (nagual).
Idealul exterior insuflat de părinți, școală, religie ne învață să visăm.
Informațiile sunt convertite în visul interior, ceea ce creează propriul sistem de
credințe. La maturizare, judecătorul interior devine Cartea noastră de Legi care
guvernează visul nostru personal. ,,Ceața” pe care toltecii o numeau ,,mitote” este
visul nostru personal despre viață.
Distincția dintre idealul creat și imaginea noastră reală generează fenomene
de auto abuz, de auto respingere, creează frustrări. Ei considerau că frica, vechile
legăminte și condiționări trebuie îndepărtate, împrăștiind astfel ceața. Pentru a nu
ne irosi energiile, toltecii propuneau un nou vis pe care l-au prezentat sub forma
unor principii, care să ne conducă spre calea libertății: fii impecabil cu ceea ce spui;
nu considera nimic ca pe un afront personal; nu genera doar presupuneri; totdeauna
realizează ceea ce poți mai bine.
În felul acesta, viața devine mai ușoară când îți iubești calea proprie în viață,
modul în care trăiești. Iubirea în acțiune poate produce fericirea, pacea interioară.
Moise numea conceptul de fericire absolută ,,Pământul Făgăduinței”, Buddha
,,Nirvana”, Iisus ,,Rai”, toltecii îl numeau ,,Noul Vis”. Iată o demonstrație a unității
în diversitate.
Nașterea unei religii a reprezentat un nou avânt în emanciparea ființei umane,
iar moartea unei religii a fost însoțită de o depreciere comportamentală. Probabil,
omul contemporan suferă de o distanțare între minte și sufletul uman, prin pierderea
memoriei sale culturale. Cultura tehnologică dusă la extrem depersonalizează, rupe
lanțul biologic al evoluției naturale. Să amintim că primul părinte al omenirii este
Avraam. El privește spre înălțimi și își îndeamnă urmașii, discipolii, să privească spre
crestele perfecțiunii. Este generator de creație, îndeamnă la înnobilare sufletească,
,,la dragoste de adevăr”. Consideră că gândul și fapta se îmbină cu sufletul și trupul.
Prin Avraam se deschide drumul istoric al evoluției omului, un capitol al cultului
pentru supraviețuirea și reușita copilului. Astfel, religia scrie unul dintre cele mai

26

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(28)/2016

UNIVERS EDUCAȚIONAL
importante capitole de pedagogie culturală.
Matricea noastră culturală diferențiază persoane care posedă relativ aceeași
inteligență logică, tehnologică, aceleași cunoștințe. Sentimentele, credințele,
judecățile de valoare asupra a ceea ce este bine sau rău ne diferențiază. Corpul uman
este considerat o ființă geometrică, măsurabilă, în schimb, psihicul nostru este ființa
invizibilă, nemăsurabilă, infinită. Sufletul poate fi considerat ca o serie numerică
formată din valori pozitive și negative.
Ne amintim aici de un criteriu frumos al matematicianului Bernhard Riemann,
dat pentru seriile semiconvergente (într-o serie semiconvergentă, prin schimbarea
ordinii termenilor săi, seria devine convergentă, având suma orice număr real ales
inițial sau devine divergentă, având suma ∞ sau −∞ ). Rezultă de aici diferența
dintre omul învățat și omul educat. Învățătura ține omul legat de pământ, iar educația
ridică natura omului spre Olimp.
Moise și Licurg au susținut educația prin porunci divine, respectiv prin
imperative categorice, transformând popoarele lor. Forța morală a omului este
evidențiată de Moise și Licurg, fiecare cu mijloacele proprii.
,,Dacă un om sublim ar obosi de propria-i sublimitate, abia atunci el ar începe
să devină cu-adevărat frumos”. [10, p. 164] ,, Ar trebui să cucereşti virtutea unei
coloane: tot mai frumoasă şi mai delicată, ȋnsă pe dinlăuntru tot mai aspră şi mai
rezistentă, cu cât se ȋnalţă” [10, p. 166]
,,Nu sunteţi vulturi: de-aceea n-aţi gustat nici fericirea iscată de teroarea
spiritului. Iar cine nu e pasăre – acela să nu-şi facă cuib deasupra abisurilor”. [ 10,
p.153.].
Arthur Schopenhauer (1788-1860) considera fericirea omenească ȋn
contemplarea artelor frumoase şi ca menire etică ȋn cea mai desăvârşită abnegaţiune.
În formarea sa, Schopenhauer a fost ȋn posesia a două instrumente importante de
lucru : filosofia şi literatura franceză şi engleză, prima lucidă şi semeaţă, a doua
profundă şi sumbră.
În lucrarea [11], Schopenhauer prezintă prin 50 de reguli arta de a fi fericit.
Vom evidenţia câteva dintre acestea.
În Regula 1, este redată afirmaţia lui Aristotel : ,, Înţeleptul nu aspiră la
plăcere, ci la absenţa suferinţei”. [Etica nicomahică VII, 11, 1152b].
În Regula 2, suntem ȋndemnaţi ,,să evităm invidia”, ca argument fiind dată
afirmaţia lui Seneca : ,,Nu vei fi nicicând fericit atâta timp cât vei fi torturat de cineva
mai fericit ca tine” [ Despre mânie III, 30,3].
În Regula 3, se evidenţiază că ,, drumul nostru fizic pe pământ este ȋntotdeauna
o linie, niciodată o suprafaţă, şi trebuie ca ȋn timpul vieţii, dacă vrem să apucăm şi
să posedăm un lucru, să renunţăm la o cantitate nelimitată de lucruri”... ,,dar un om
trebuie să ştie ce vrea, şi să ştie ce poate : doar astfel va da dovadă de caracter şi
doar astfel va realiza ceva bun” .
În Regula 13, suntem invitaţi ca ȋnainte de toate să ne păstrăm ,,nivelul ridicat
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al unei sănătăţi perfecte, al cărui rod este buna dispoziţie”. ,, Nouă zecimi, cel puţin,
din fericirea noastră se bazează exclusiv pe sănătate” ,, Un cerşetor sănătos e mai
fericit decât un rege bolnav”. [Regula 32].
În Regula 17, se induce ideea că ,,viaţa omului are două feţe principale, o
faţă subiectivă interioară şi o faţă obiectivă exterioară. Faţa subiectivă interioară
priveşte starea de bine şi durerea, bucuria şi suferinţa. Gradul şi cantitatea cele mai
mici cu putinţă de suferinţă sunt ţelul pe care trebuie să-l atingem. Faţa obiectivă
exterioară este imaginea pe care o prezintă evoluţia vieţii noastre, modul ȋn care
ne jucăm rolul. Aici sălășluiesc virtutea, eroismul, realizările spiritului: e partea
activă.”
Regula 28 afirmă ,,Dar e o fericire atunci când un bătrân şi-a păstrat dragostea
pentru studiu, pentru muzică şi chiar pentru teatru.”
În Regula 30 se afirmă : ,,O activitate, a face ceva sau pur şi simplu a ȋnvăţa,
e necesară fericirii omului. A depăşi obstacole este plăcerea suverană a existenţei
umane.”
Regula 19, ne invită ,, să profităm mereu de prezent cu cât mai multă bucurie:
aceasta este ȋnţelepciunea trăită.”
Regula 21 ne invită ,,să rămânem ȋntotdeauna stăpâni ai autoconstrângerii
deoarece constrângerile exterioare acţionează fără menajamente şi e nemiloasă”.
În Regula 34, se afirmă : ,,Cursul vieţii noastre nu e ȋn nici un fel opera
noastră. Din contră, e produsul a doi factori, succesiunea evenimentelor şi seria
deciziilor noastre”.
Planificarea vieţii este legată de schimbările pe care timpul le operează asupra
noastră. [ Regula 35]. Căutarea unei fericiri moderate este ȋnţeleaptă. [ Regula 35]
Marea capacitate şi vitalitate a intelectului care alungă plictiseala şi ȋl
ȋmbogăţesc pe om, sunt infinit mai performante decât distracţiile pe care le aduce
bogăţia, ele oferind şi un suflet mulţumit şi raţional. [ Regula 38].
B. Russell afirmă că ,,omul fericit este acela care trăieşte ȋn mod obiectiv,
cu sentimentele neȋncătuşate şi cu interese largi, omul care-şi obţine fericirea prin
aceste interese şi afecte şi prin faptul că, la rândul lor, aceste interese şi afecte fac
din el un obiect de interes şi afecţiune pentru mulţi alţii” [ 8, p.216]. Curajul moral
şi intelectual au fost studiate mai puţin. Viaţa fericită se suprapune ȋn foarte mare
măsură cu viaţa ȋntru bine. ,,Un astfel de om se simte cetăţean al universului, se
delectează cu spectacolul oferit de acesta şi cu bucuriile pe care acesta i le pune la
ȋndemână”. [8, p.220]
În ȋncheiere, voi aminti câţiva matematicieni români care, prin modul
exemplar al viziunii culturale proprii, ne sunt nouă, şi generaţiilor ce vin, modele :
Miron Nicolescu, Nicolae Victor Teodorescu, Caius Iacob, Gr. C. Moisil, Dimitrie
Pompeiu, Dan Barbilian, Gh. Vrănceanu, Simion Stoilow, Octav Onicescu, Solomon
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Marcus. Amintim frumoasele gânduri ale Academicianului S. Marcus la împlinirea
vârstei de 85 de ani :
,,Anii din urmă mi-au adus satisfacţia unor reacţii interesante la acţiunea
mea educativă, desfăşurată pe parcursul a peste 60 de ani, şi la activitatea mea de
cercetare, la fel de longevivă. M-am redescoperit ȋn reacţiile celorlalţi iar portretul
care mi s-a configurat astfel diferă uneori esenţial de cel pe care mi-l confecţionasem.
Memoria mea se vede acum surprinsă, de cele mai multe ori ȋntr-un mod plăcut, de
aflarea locului meu ȋn memoria altora”.

Concluzii
Scurta noastră incursiune a evidențiat :
a) rolul hotărâtor al mentorului în formarea discipolilor;
b) importanța dotării intelectuale cu care un individ vine pe lume;
c) calitățile morale ale individului în devenirea sa la calitatea de om;
d) rolul formării unei educații care se rafinează, se îmbogățește în nuanțe, pe
parcursul întregii vieți;
e) înțelegerea fenomenelor actuale prin accesarea istoriei culturii;
f) apropierea filosofiei de religie;
g) importanța pe care dezvoltarea cunoașterii științifice, artistice și religioase
o are asupra omului modern.
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SOCIAL INEQUALITY – THE ROAD
TO CONFLICT
Maria CERNAT1
Marcela STOICA2

Abstract
Social justice is the haunting ideal of the last three centuries.
Philosophers, economists, politicians, priests and lay men: they all search a
better world, a world where terms like equity, equality and fairness would be
social realities not mere ideals. But social justice is a concept so vague that
it seems to be able to concentrate all our hopes and dreams of a better world.
The XXth century was certainly the century where politicians promised to
realize those ideals and bring up the heaven on earth. The ideal society without
exploitation, without classes captured their imagination and great political
systems were created in order to make the society a more just place to live in.
What I am trying to show in this article is the fact that there are still important
questions to be asked regarding the Ex-Soviet states and their failure to build
a more fair and just society. Was Socialist Romania and egalitarian state? This
is the question I am focusing in this article.
Keywords: social justice, equity, equality, fairness, justice

T

he XXth century was the century of great political utopias. The countries
of the Ex-Soviet Block are the living experience of a political movement
without precedent. A movement that promised to make our society better almost
the ideal place to live in. After centuries of cruel exploitation, after slavery,
discrimination, xenophobia and sexism we finally came to the conclusion that it is
time to build a society where the ideals we all long for are reachable in our lifetime.
After a long period of time where happiness was a thing to be attained only in the
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after-life – that is after we literally die – there came a time where it seemed possible
to be happy as a result of changing the living conditions for oppressed. The horror,
the terror the profound unhappiness and lack of hope the Siberian labour camps, the
Cultural Revolution, the millions of deaths – the biggest hope failed in the biggest
disappointment of all times. The famous French philosopher Diderot once said that
human progress will be attainable with the complete sacrifice of the Church and the
Monarchy. The tradition had to be abolished. And the fall of Bastille and later on
the killing of the Romanov family seemed to pave the way for a bright future. But
it soon turned into one of the biggest nightmares. Maybe it is still soon to be able to
find some answers to the obvious question: why did such a great hope of progress
turned into such chaos? More than a quarter of a century passed since the Romanian
Revolution and those questions are not even asked let alone answered. But until we
find the courage to tackle those serious problems we cannot evolve as a society.
The Romanian Socialist Party – nostalgia or serious social critique?
What should be the starting point in answering such a question? I believe
that the former Communist party now still living under the name The Romanian
Socialist Party is the perfect solution. These people are still fantasizing about the
great achievements of the communist Romanian era. And for a lot of people Socialist
Romania was a safer place. A lot of people found themselves completely unprepared
for the shock therapy of the neoliberal policies. In her book The Shock Doctrine3
Naomi Klein tries to prove exactly this: the neoliberal policies are imposed in a
state of confusion following a great natural disaster or a great social change, such
as a revolution. This was also Romania’s case. The frustration and pain we suffered
during Ceausescu’s regime made us susceptible of accepting all sort of measures that
in the end proved to be extremely damaging for a lot of Romanians. The statistics
show it in plain sight: almost 8 million people living in extreme poverty, 3.5 million
economic migrants – Romanians that left their homes because they could not find
jobs in their country. This kind of things could make us wonder about the efficiency
of the neoliberal policies and their social costs. But they also make us wonder about
the social, historical and economic conditions that made Romanian so prone to accept
this type of anti-social policies.
Was Ceaușescu’s Romania an egalitarian state? For a lot of people Socialist
Romania was a chance of progress. I write these things because I believe it is crucial
to criticize Socialist Romania form a socialist point of view. This is crucial from
many points of view:
- It is important to do a critique of the socialist regime in Romania because it
is vital to see whether it was what it pretended to be
3
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- It is important to do a critique that analysis the systemic problems
- It is important to leave behind the critique done in moral terms focusing on
personal dramas – any kind of political regime had, so far, its victims.
- It is important to stop comparing piles of dead bodies trying to establish what
kind of regime could win some sort of “the most criminal regime award”
- It is important to move the discussion from the endless list of negative effects
to the systemic problems
In a recent book, two French journalists4 analysed the way an elite coming from
Russia’s secret services came into power right after the Perestroika and the fall of the
Berlin wall. The book has an unquestionable historical value but it is also important
because it brings forward the power relations in Ex-Soviet Bock countries. Right from
the beginning the Bolshevik revolution was characterised by two important power
structures: the Communist party and the Secret Police. Unfortunately the model of
the Bolshevik revolution had a very peculiar characteristic: it was accompanied right
from its beginnings by a very powerful repressive force – the Secret Police. The history
of this very controversial institution proves that it was a powerful tool of repression
even before 19175. The Revolution was the moment when these types of structures
gain an incredible power that filled the void created by the sudden changes generated
by the Revolution. It was the key of success for this particular revolution but also its
curse. The XIXth century was the century of social revolt. Europe witnessed during
this time radical changes and bloody uprisings. But they almost all failed to impose
a new political regime on the long run. Not the Bolshevik Revolution. In 1917 the
Bolsheviks managed to maintain the power despite serious attempts to overthrow
their government. Their strength came from the impressive power of the secret police
and the incredible force to literally eliminate all forms of opposition. The first six
years under Lenin ruling (1917-1923), Russia was setting the place for the three
decades of Stalinist dictatorship (1923-1953). Unfortunately the socialist revolution
started from the genuine desire of ending the rule of the privileged and it ended up in
the same position virtually reproducing all the power relation it loathed! A new form
of aristocracy took the place of the former one reproducing the social mechanism
of inequality and exploitation. The plausible solutions: the abolishment of private
property, the nationalization of all means of production, the concentration of power
for developing a society without classes, they all failed! A new form of exploitation
took the place of the former one. The Communist Party and its armed arm – the
secret police – became the new aristocrats concentrating an unbelievable power over
their fellow citizens. There were times when you could be sent to Siberia for minor
“opinion delicts”. All forms of critique, of dialogue soon disappeared and there was
only one truth – the truth accepted by the supreme leader. A form of ”proletarian
Helene Blanc, Renata Lesnik, Prădătorii de la Kremlin
Cartier, Chișinău, 2011
5
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monarchy” took the place of the former monarchy.
After 27 years after the fall of the Berlin wall it is vital to ask whether the ExSoviet Bloc countries foster the equality they claimed they fought for. It is true, for a
large number of people the possibility of upward mobility was growing considerably.
The project of alphabetization, of free education and healthcare helped indisputably
a great number of people. But, the merits of free education and healthcare were
balanced by a complete lack of political power. The proletarian dictatorship translated
into a strict hierarchy of the Communist Party and its repressive counterpart – the
secret police. No member of the proletariat, although enjoying free education and
healthcare, a place to live in and a relatively stable job, had any kind of power when
compared to a member of the secret police, for instance. The road for abuses was
opened once the way to impose the revolutionary ideals was the brute force of the
secret services.
In Romania’s case, when the economic situation deteriorated the abuses and
economic inequalities became more obvious. While ordinary citizens spent hours
in line for basic goods: bread, milk, oil, the members of the higher ranks of the
Communist Party and of the Secret Police were enjoying a lavish lifestyle.
In Helene Blanc and Renata Lesnik’s book we can find a very ineresting and
viable explanation of the collapse of the Soviet Bloc. The two centers of power – the
communist party and the secret politce – begun to find themselves on opposite sides.
The incredible power gained by the members of the secret politce allowed them to
accumulate also an important capital that they had no possibility of using under the
communist ruling. The principles of the proletarian revolution seemd to get in their
way stoping them to use the important ammounts of money they gained from the
illegal forms of commerce already taking place in the former Socialist Romanian
Republic. This was the moment when, according to Helene Blanc and Renata Lesnik
the „armed arm” of the socialist revolution begun to act on its own and, for the first
time, against the very foundations of the communist party – the egalitarian principles!
The possible explanation for the past twenty-seven years of continuing
theft from the public goods, of growing power of all sorts of secret services, of the
concentration of capital in the hands of former important figures in Ceaușescu’s
former secret police forces can be explained by analyzing what happened during the
socialist era in Romania.
Despite the official propaganda, the system was not at all democratic al
egalitarian allowing members of the former “nomenkatura” – a small number of the
system’s key people to concentrate political and economic power.
The means of production were indeed nationalized and the state owned them.
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But who owned “the state” – this vague concept that seemed to concentrate all
power in socialist Romania? The fact that proletarians were in fact given a form of
economic stability and access to free education and health care did not mean that they
truly had any kind of power. This is why an important number of political theorist
label this type of system still functioning nowadays is countries like China, “a state
capitalism”. The proletariat had no real power in Romanian industry. They had no
“class conscience” only an enormous fear of what might happen to them if they fell
in the hands of the secret police. The last decades of the Socialism in Romania the
abuses were no comparable to the ones in the ’50. The people were scared enough
and they became submissive enough. And this was, in fact, the true defeat of the
socialist revolution: the proletarians were driven by the fear of the terror exercised
by the secret police than by their class conscience!

Conclusion
After twenty seven years it is equally important – if not more important – to
do a serious critique of the socialist Romanian regime form a leftist point of view.
To do a critique focusing on the systematic failures, on the social and economic
inequality and on the strict political hierarchies, on the fear, suspicion and paranoia
that characterized those times.
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EUROJUST – STRUCTURĂ
EUROPEANĂ DE COOPERARE
ÎN DOMENIUL JUSTIȚIEI
EUROJUST - EUROPEAN STRUCTURE
FOR COOPERATION IN JUSTICE
Lect. univ. dr. Victoria CRISTIEAN1

Rezumat
Pentru a coordona investigarea şi urmărirea infracţiunilor
transfrontaliere în domeniul criminalităţii organizate, statele membre au
hotărât crearea unei echipe speciale de experti, denumită Eurojust, care,
împreună cu Reţeaua Europeană Judiciară – ce acţionează deja ca grup
central coordonator ce permite schimbul rapid de informaţii între procurori
şi judecători –, vor asigura analiza şi soluţionarea rapidă a infracţiunilor
transfrontaliere, prin soluţionarea de urgenţă a cererilor de extrădare şi de
asistenţă mutuală în materie penală.
Cuvinte cheie: cooperare judiciară, infracțiuni transfrontaliere, decizia, echipe
comune de anchetă.

Abstract
To coordinate the investigation and prosecution of cross-border crimes
in organized crime, Member States have decided to create a special team
of experts called Eurojust, togheter with the European Judicial Network activist group already as central coordinator that allows the rapid exchange of
information between prosecutors and judges- will provide analysis and rapid
resolution of cross-border crime, by addressing urgent requests for extradition
and mutual assistance in criminal matters.
Keywords: judicial cooperation, cross-border crime, decision, joint i
nvestigation teams.
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Constituire
Pentru îmbunătățirea cooperării judiciare între statele membre și pentru
întărirea luptei împotriva crimei organizate, Consiliul European de la Tampere din 15
și 16 octombrie 1999, îndeosebi în conținutul punctului 46 din cadrul concluziilor, a
hotărât crearea unei divizii – Eurojust –, compusă din procurori naţionali, magistraţi,
ofiţeri de poliţie, detaşaţi din fiecare stat membru1. Prin crearea Eurojust, s-a dat
un elan realizării spațiului de libertate, securitate și justiție2. Crearea Eurojust pe
arena juridică europeană a reprezentat o măsură crucială pentru întărirea cooperării
judiciare în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. Până la apariţia sa se afirma că:
„Europa unităţilor de poliţie a avansat mai repede decât cea a magistraţilor”.
Consiliul de la Tampere susținea că „pentru ca să se poată beneficia de
libertate, este necesară crearea unui veritabil spațiu de libertate și justiție, în care
oamenii să se poată adresa instanțelor şi autoritătilor din oricare stat membru la fel de
uşor ca celor din statul lor. Oamenii au dreptul să se aştepte ca Uniunea să abordeze
problema amenințării pe care criminalitatea o reprezintă la adresa libertătii şi a
drepturilor lor legale (…). Mobilizarea comună a resurselor polițieneşti şi judiciare
este necesară în vederea garantării faptului că pe teritoriul Uniunii nu există niciun
loc în care infractorii să se poată ascunde sau să poată săvârşi infractiuni. Spațiul de
libertate, securitate şi justiție ar trebui să se bazeze pe principiile transparenței şi ale
controlului democratic. Consiliul European apreciază că este esențial ca, în aceste
domenii, Uniunea să dezvolte o capacitate de acțiune şi să fie privită ca un partener
semnificativ pe scena internațională”3.
Actul oficial prin care s-a constituit Eurojust este Decizia 2002/187/JAI a
Consiliului din 28 februarie 2002, publicată în Jurnalul Oficial L63 din martie 20024,
acesta fiind precedat în cursul anului 2000 de elaborarea mai multor documente
oficiale, printre care: inițiativa Germaniei, o inițiativa comună a Portugaliei, Franței,
Suediei și Belgiei, precum și un comunicat prin care Comisia Europeană își anunță
poziția față de Eurojust. Decizia a fost modificată ulterior prin Decizia Consiliului
2009/426/JAI din 16 decembrie 2008.
În anul 2000, Tratatul de la Nisa (care a intrat în vigoare în 2003) definește
modalitățile de reformare a instituțiilor europene în vederea extinderii spre est, iar
șefii de state și de guverne au hotărât amendarea art. 31 al Tratatului care instituia
Uniunea Europeană, introducând noțiunea de Eurojust, precum și atribuțiile acestui
organism.
Moment de referință al construcției comunitare, adoptarea Tratatului de
la Nisa constituie şi un moment de reflecție asupra valorilor europene, de vreme
1
2
3
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ce, în Preambulul Cartei Uniunii Europene privind Drepturile Fundamentale5, se
precizează că Uniunea este fondată pe valorile indivizibile şi universale de demnitate
umană, libertate, egalitate şi solidaritate; ea se sprijină pe principiul democrației şi pe
principiul statului de drept şi plasează persoana în centrul actiunii sale6.
Stipulând faptul că activitatea de cooperare judiciară în materie penală în cadrul
Uniunii se întemeiază pe principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti
şi a deciziilor judiciare, Tratatul precizează că acest lucru include „apropierea actelor
cu putere de lege şi a normelor administrative ale statelor membre în domeniile
prevăzute la art. 69 A, alin. 2 şi la art. 69 B”7.
În decembrie 2001, Consiliul European a decis ca Eurojust să aibă sediul
temporar la Haga, iar în anul 2003 s-a stabilit ca reședința definitivă Eurojust să
rămână Haga.
Este un organism specializat care are misiunea de a întări lupta împotriva
infracţiunilor grave printr-o cooperare judiciară mai strânsă în cadrul Uniunii
Europene.
Capitolul IV, art. 85 al Tratatului de la Lisabona, stabilește misiunea Eurojust:
Eurojust are misiunea de a susține și consolida coordonarea și cooperarea dintre
autoritățile naționale de cercetare și urmărire penală în legătură cu formele grave
de criminalitate care afectează două sau mai multe state membre sau care impun
urmărirea penală pe baze comune, prin operațiuni întreprinse de autoritățile statelor
membre și de Europol și prin informații furnizate de acestea.8
În acest context, Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente
în conformitate cu procedura legislativă ordinară, determină structura, funcționarea,
domeniul de acțiune și atribuțiile Eurojust. Aceste atribuții pot include:
a) începerea de cercetări penale, precum și propunerea de începere a urmăririi
penale efectuate de autoritățile naționale competente, în special cele referitoare la
infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii;
b) coordonarea cercetărilor și a urmăririlor penale prevăzute la litera a;
c) consolidarea cooperării judiciare, inclusiv prin soluționarea conflictelor
de competență și prin strânsa cooperare cu Rețeaua Judiciară Europeană. Aceste
regulamente stabilesc, de asemenea, condițiile de implicare a Parlamentului European
și a parlamentelor naționale la evaluarea activităților Eurojust.
Pentru combaterea infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare
ale Uniunii, Consiliul hotărând prin regulamente în conformitate cu o procedură
legislativă specială, poate institui un Parchet European, pornind de la Eurojust.
Consiliul hotărăște în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European. În cazul
I.Hurdubaie, Cooperarea judiciară europeană, Cadrul convențional penal, vol1, Ed. Ministerului Administrației
și Internelor, București, 2003, p. 40.
6
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în care nu există unanimitate, un grup compus din cel puțin nouă state membre poate
solicita ca proiectul de regulament să fie trimis spre examinare Consiliului European.
În acest caz procedura în cadrul Consiliului se suspendă. După dezbateri, în cazul
realizării unui consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare,
retrimite proiectul Consiliului, spre adoptare9.
Eurojust este instituită ca organ al Uniunii, cu personalitate juridică și finanțată
de la bugetul general al Uniunii, cu excepția salariilor și onorariilor membrilor
naționali și ale asistenților acestora, a căror finanțare cade în sarcina statelor membre
de origine10.
Eurojust urmăreşte să fie un actor cheie şi un centru de expertiză la nivel judiciar
pentru activităţile de combatere eficientă a formelor de criminalitate organizată şi
transfrontalieră din cadrul Uniunii Europene.
Conform Deciziei Consiliului de instituire a Eurojust din 2002 „este necesară
îmbunătățirea cooperării judiciare între statele membre, mai ales în ce privește
activitatea organizațiilor criminale transnaționale, îmbunătățirea efectivă a cooperării
judiciare între statele membre implică adoptarea imediată de măsuri structurale la
livel european pentru a facilita o coordonare optimă a activităților de investigare
și urmărire a infracțiunilor care se întind pe teritoriile mai multor state ale Uniunii
Europene, cu respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale”.
Eurojust și Oficiul European de Poliție vor stabili și menține o cooperare
strânsă. De asemenea, Eurojust va realiza legături privilegiate cu Rețeaua Judiciară
Europeană, secretariatul acesteia fiind situat în cadrul secretariatului Eurojust11.
Totodată, în cadrul Eurojust îsi au sediul secretariatul Reţelei europene a punctelor
de contact privind persoanele responsabile de genocid, crime împotriva umanităţii şi
crime de război, precum şi secretariatul Reţelei pentru Echipele comune de anchetă.
Membrii naţionali sunt de profesie procurori, judecători sau ofiţeri de poliţie
cu o competenţă echivalentă, având o bogată experienţă profesională. Împreună,
coordonează activitatea autorităţilor naţionale, în fiecare fază a cercetării şi urmăririi
penale. Se ocupă, de asemenea, de soluţionarea impedimentelor şi problemelor
practice generate de diferenţele dintre sistemele juridice din statele membre.
Membrii naţionali sunt ajutaţi în munca lor de adjuncţi, asistenţi şi experţi
naţionali detaşaţi. Adjunctul și asistentul își pot avea locul de muncă obișnuit la
sediul Eurojust. Mai mulți adjuncți sau asistenți pot asista membrul național și, dacă
este necesar și cu acordul colegiului, își pot avea locul de muncă obișnuit la sediul
Eurojust12. Funcția de membru național îi conferă acestuia competențele menționate
în prezenta decizie, pentru ca acesta să își poată îndeplini sarcinile. Membrii naționali,
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului
privind funcționarea Uniunii Europene, 30 martie 2010, cap.IV, art. 85 alin. 1.
10
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului
privind funcționarea Uniunii Europene, 30 martie 2010, art. 85 alin. 1.
11
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adjuncții și asistenții se supun dreptului național al statului lor membru în ceea ce
privește statutul lor.
Considerând că a sosit momentul de a asigura faptul că Eurojust devine mai
operațional și că statutul membrilor naționali este armonizat, a fost adoptată Decizia
2009/426/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind consolidarea Eurojust
și modificarea Deciziei 2002/187/JAI de instituire a Eurojust în scopul consolidării
luptei împotriva formelor grave de criminalitate.
Potrivit art. 10 al Deciziei, „ar trebui instituite sisteme naționale de coordonare
Eurojust în statele membre pentru a coordona eforturile depuse de corespondenții
naționali ai Eurojust, de corespondentul național al Eurojust pe probleme legate de
terorism, de corespondentul național al Rețelei Judiciare Europene și de cel mult
alte trei puncte de contact ale Rețelei Judiciare Europene, precum și de reprezentanți
ai rețelelor privind echipele comune de anchetă, crimele de război, recuperarea
creanțelor și corupția.”.
Pentru a permite sistemului național de coordonare Eurojust să-și îndeplinească
sarcinile, ar trebui asigurată conectarea la sistemul de gestionare a cazurilor.
Conectarea la sistemul de gestionare a cazurilor ar trebui efectuată luându-se în
considerare în mod corespunzător sistemele informatice naționale. Accesul la sistemul
de gestionare a cazurilor la nivel național ar trebui să se bazeze pe rolul central jucat
de membrul național care este responsabil de deschiderea și de gestionarea fișierelor
de lucru temporare.
Cheltuielile Eurojust sunt finanțate din bugetul general, fiind gestionate în
conformitate cu regulile și procedurile comunitare aplicabile bugetului general al
Uniunii Europene, în temeiul art. 41, alin. 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
Stabilirea bugetului se face în fiecare an, pe baza unui proiect întocmit de
directorul administrativ, în calitate de ordonator, care evaluează situația încasărilor și
cheltuielilor pentru exercițiul financiar următor.
Directorul administrativ acționează sub autoritatea Colegiului Eurojust și al
Președintelui acestuia, transmite Parlamentului European, la cererea acestuia din
urmă, în conformitate cu art. 146 alin. 3 din Regulamentul financiar general, orice
informație necesară bunei desfășurări a procedurii de descărcare contabilă pentru
exercițiul respectiv.

Activitatea Eurojust
Competenţele Eurojust acoperă aceleaşi tipuri de infracţiuni aflate sub
competenţa Europol, precum terorismul, traficul de droguri, traficul de persoane,
falsurile, spălarea de bani, criminalitatea informatică, infracţiunile împotriva
proprietăţii publice sau private, inclusiv frauda şi corupţia, infracţiunile care afectează
interesele financiare ale Uniunii Europene, infracţiunile de mediu şi participarea la
grupări infracţionale. În plus, la cererea unei autorităţi competente, Eurojust poate
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sprijini anchetele şi urmăririle penale împotriva oricărui tip de infracţiune. În general,
Eurojust tratează cereri adresate de cel puţin două state membre, dar poate oferi
asistenţă şi în cazuri care implică un singur stat membru şi un stat terţ, sau un singur
stat membru şi Uniunea Europeană.
Eurojust este o structură unică cu un rol specific, este un organism internațional
și interguvernamental, iar fiecare membru național înfățișează starea lui, desemnat și
remunerat de către acesta13.
Principalele sarcini ale Eurojust sunt: stimularea şi îmbunătăţirea coordonării
anchetelor şi urmăririlor penale din statele membre, îmbunătăţirea cooperării între
autorităţile competente ale statelor membre şi sprijinirea lor, pe toate căile posibile,
contribuția la eficiența anchetelor și a urmăririlor penale14.
Eurojust poate acţiona prin intermediul unuia sau mai multor membri naţionali
sau în calitate de Colegiu. În exercitarea sarcinilor sale, Eurojust poate solicita
autorităţilor naţionale competente:
- să investigheze sau să urmărească penal anumite fapte;
- să accepte că una dintre ele este mai în măsură să efectueze investigaţia sau
urmărirea penală;
- să îşi coordoneze acţiunile;
- să furnizeze Eurojust toate informaţiile necesare îndeplinii sarcinilor sale;
- şi/sau să ia măsuri speciale de cercetare sau orice altă măsură justificată
pentru investigare sau urmărire penală15.
În plus, la cererea autorităţilor naţionale competente, Eurojust poate contribui
la soluţionarea conflictelor jurisdicţionale din anumite cazuri şi la combaterea
refuzurilor repetate sau a dificultăţilor întâlnite în cadrul cooperării judiciare prin
emiterea de avize neobligatorii către autorităţile competente din statele membre în
cauză.
De asemenea, membrii naţionali îşi pot exercita atribuţiile care le revin în
calitate de autorităţi naţionale competente ce acţionează în conformitate cu legislaţia
internă.
Majoritatea membrilor naţionali au atribuţia de a primi, transmite, facilita,
urmări şi furniza informaţii suplimentare în legătură cu executarea cererilor de
asistenţă. Printre alte atribuţii care pot fi exercitate de comun acord cu o autoritate
naţională, se numără emiterea şi executarea cererilor de cooperare judiciară,
dispunerea de măsuri de cercetare în statele membre unde se consideră necesar în
cadrul întâlnirilor de coordonare ale Eurojust, precum şi autorizarea şi coordonarea
livrărilor supravegheate. În cazurile urgente, majoritatea membrilor naţionali au
competenţa directă de a autoriza şi coordona livrările supravegheate şi de a executa
Modificări ale Deciziei 2002/187/JAI prin Decizia 2009/426/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008
I. Flamanzeanu, Eurojust în Uniunea Europeană - Cooperarea judiciară, în Curentul Juridic, p. 2.
15
Eurojust: un far în cooperarea judiciară în Uniunea Europeană, Revista internațională de drept penal, 2006, p.
293-295.
13
14
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cereri de cooperare judiciară16.
Competențele Eurojsut se exercită în legătură cu infracțiunile pentru urmărirea
si investigarea cărora este competent și Europolul, în temeiul Convenției privind
Europolul din 26 iulie 1995 și anume: în legatură cu infracțiunile informatice, cu
infracțiunile de fraudă și corupție, precum și cu orice infracțiune care se referă la
interesele financiare ale Comunității Europene, cu infracțiunile împotriva mediului
și cu participarea la o organizație criminală.
Activitatea administrativă a Eurojust se referă la sarcini administrative
precum: gestiunea financiară, organizarea şi gestionarea asistenţei administrative şi
alte servicii prin care se oferă sprijin indirect în soluţionarea cazurilor.
Numărul de cazuri în care statele membre au solicitat asistenţa Eurojust în
combaterea formelor grave de criminalitate transfrontalieră a înregistrat o creştere
de 2,8 %, de la 1533 de cazuri în 2012, la 1576 de cazuri în 201317. În 2013, volumul
cazurilor Eurojust a crescut în următoarele domenii de criminalitate: traficul de
droguri, traficul de persoane, frauda, corupţia, spălarea de bani, infracţiunile care
afectează interesele financiare ale UE şi criminalitatea organizată.
Prin întâlnirile şi centrele de coordonare, Eurojustul, reuneşte autorităţi
judiciare şi de aplicare a legii din state membre UE şi state terţe, facilitează
cooperarea în acţiuni strategice şi operaţionale şi rezolvă dificultăţile de ordin practic
şi procedural determinate de diferenţele dintre cele 30 de sisteme juridice existente
în Uniunea Europeană. Cele mai importante preocupări ale Eurojust sunt de a veni în
întâmpinarea nevoilor practicienilor şi de a îmbunătăţi în mod constant organizarea
şi sprijinul oferit în cursul acestor eforturi de coordonare.

Organizarea și functionarea Eurojust
Colegiul este responsabil de organizarea și functionarea Eurojust. Colegiul
alege un președinte dintre membrii naționali și este în măsură, atunci când consideră
necesar, să aleagă doi vicepreședinți în plus. Rezultatul acestor alegeri este supus
pentru aprobare Consiliului18.
Președintele își exercită funcțiile în numele Colegiului și sub autoritatea
acestuia, conduce lucrările Colegiului și controlează gestionarea zilnică efectuată de
directorul administrativ. Durata mantatului președintelui este de 3 ani. Acesta poate
fi reales o singură dată. Eurojust este asistat de un Secretariat condus de un director
administrativ care este numit în unanimitate de Colegiu.
Personalul Eurojust se supune regulamentelor și reglementărilor aplicabile
funcționarilor și celorlalți agenți ai Comunităților Europene, în special în ceea ce
EUROJUST, Raportul anual 2013 al Eurojust, 2014, p. 14, disponibil la http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/corporate/eurojust%20Annual%20Reports/Annual%20Report%202013/Annual-Report-2013-RO.pdf
17
Eurojust, Raportul anual 2013 al Eurojust, 2014, p. 14, disponibil la http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/
corporate/eurojust%20Annual%20Reports/Annual%20Report%202013/Annual-Report-2013-RO.pdf
18
Ibidem, p. 8
16
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privește recrutarea și statutul său.
În ceea ce privește funcţiile Colegiului, acesta a introdus etape practice pentru
creşterea perioadei de timp dedicate activităţii operaţionale, reducând totodată timpul
alocat chestiunilor administrative. În 2011, Colegiul şi-a intensificat activităţile
referitoare la aspecte operaţionale în timpul reuniunilor plenare ale Colegiului. În
2012, Colegiul şi-a reglementat în detaliu funcţionarea şi metodele de lucru, ceea ce
a dus la creşterea capacităţii sale de a lucra cu o mai mare eficienţă şi eficacitate în
2013. Practica actuală a Eurojust se bazează pe separarea reuniunilor operaţionale de
cele administrative ale Colegiului.
Există nouă echipe ale Colegiului care oferă asistenţă acestuia în cadrul
activităţilor şi procesului decizional. Acestea sunt formate din membri voluntari ai
Colegiului, pe baza specializării lor în diferite domenii. Echipele Colegiului reflectă
principalele domenii de activitate ale acestuia.
Durata mandatului membrilor naționali este de cel puțin patru ani. Statul
membru de origine poate reînnoi mandatul. Membrul național nu poate fi revocat
din funcție înainte de sfârșitul mandatului fără o informare prealabilă a Consiliului și
precizarea motivelor care stau la baza deciziei. În cazul în care un membru național
este președinte sau vicepreședinte al Eurojust, mandatul acestuia, în calitate de
membru, durează cel puțin atât cât să-i permită să-și îndeplinească atribuțiile de
președinte sau vicepreședinte pe parcursul întregului mandat pentru care a fost ales19.
Eurojust este format din 28 de membri naţionali, câte unul din fiecare stat
membru, detaşaţi în conformitate cu sistemele juridice ale acestor state. Mandatul
unui membru naţional are o durată de cel puţin patru ani. Membrii naţionali lucrează
în mod obişnuit la sediul Eurojust din Haga. În plus, majoritatea membrilor naţionali
sunt sprijiniţi de un adjunct şi de un asistent. În prezent, membrii naţionali, adjuncţii
şi asistenţii sunt prim-procurori sau judecători de rang superior. La sfârşitul lui
2013, birourile naţionale erau formate din 65 de reprezentanţi, 44 dintre aceştia
desfăşurându-şi activitatea la sediul Eurojust. Douăzeci şi cinci din cei 28 de membri
naţionali erau detaşaţi la Haga, sprijiniţi de 19 adjuncţi şi 18 asistenţi, din care 9,
respectiv 11 erau detaşaţi la Eurojust. Unsprezece experţi naţionali au fost detaşaţi la
birourile naţionale de statele membre din care provin. În 2013, birourile naţionale au
înregistrat în total 1576 de cazuri.
Membrii naţionali formează Colegiul Eurojust, responsabil pentru organizarea
şi funcţionarea Eurojust. Preşedintele Eurojust este Michèle Coninsx, membru
naţional pentru Belgia. În 2013, Francisco Jiménez-Villarejo, membru naţional
pentru Spania, şi Ladislav Hamran, membru naţional pentru Republica Slovacă, au
fost numiţi în posturile de vicepreşedinţi. Eurojust este sprijinit de o administraţie
condusă de un director administrativ şi găzduieşte Secretariatele Reţelei Judiciare
Europene, Reţelei echipelor comune de anchetă şi Reţelei privind infracţiunile de
19

A. Boroi, I. Rusu, op.cit, p. 493.
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genocid20.
Birourile naţionale ale Eurojust sunt disponibile în regim de permanenţă, în
fiecare zi. În cazul cererilor urgente poate primi şi prelucra cereri de asistenţă din
partea autorităţilor naţionale în afara programului normal de funcţionare. Din iunie
2011, Eurojust a introdus un sistem telefonic prin care apelurile sunt redirecţionate
către reprezentantul biroului naţional respectiv, ceea ce permite interlocutorilor să
discute în propria limbă.
Eurojust se bazează, în activitatea desfăşurată, pe relaţiile strânse cu partenerii
săi. Este vorba atât de autorităţile naţionale, cât şi de organisme ale Uniunii Europene,
cum ar fi Reţeaua Judiciară Europeană, Europol, OLAF (în cazul infracţiunilor ce
aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene), Frontex, Sitcen, CEPOL
şi Reţeaua europeană de formare judiciară, precum şi orice alt organism competent
în baza dispoziţiilor adoptate în cadrul Tratatelor.
Încă din anul 2002, România a avut un punct de contact la Eurojust, procurorul
şef al Secţiei de cooperare internaţională, integrare europeană, de informare publică
şi relaţii cu presa din cadrul PICCJ care a contribuit la soluţionarea mai multor dosare
coordonate de Eurojust21.
La 2.12.2005 a fost semnat, la Bruxelles, Acordul privind cooperarea între
România şi Eurojust care a intrat în vigoare la 18.05.2006.
Cooperarea dintre Romania si Eurojust a fost implementată prin Legea nr. 58
din 22 martie 200622 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România
şi Eurojust, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2005, şi pentru reglementarea unor
măsuri referitoare la reprezentarea României la Eurojust, în perioada ce precedă
aderării şi după data aderării la Uniunea Europeană. După data aderării României la
Uniunea Europeană, când Acordul si-a încetat valabilitatea, Preşedintele României,
la propunerea ministrului justiţiei, formulată în urma procedurii de selecţie prevăzute
la art. 2 alin, numeşte membrul naţional în Eurojust, potrivit prevederilor art. 2 alin.
1 din Decizia Consiliului 2002/187/JAI din 28 februarie 2002 privind înfiinţarea
Eurojust în vederea întăririi luptei împotriva formelor grave ale criminalităţii, aşa
cum a fost modificată prin Decizia Consiliului 2003/659/JAI din 18 iunie 2003.
Mandatul membrului naţional în Eurojust este de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii
o singură dată.

Participarea membrilor naționali în cadrul echipelor
comune de anchetă
Statele membre au dreptul de a participa la echipe comune de anchetă, inclusiv
la constituirea acestora, în conformitate cu articolul 13 din Convenția privind
20
21
22

Eurojust, Raport 2013, p. 13
http://www.procuror.ro/article/3102/Eurojust
Publicată în Monitorul Oficial nr. 300 din 4 aprilie 2006.
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asistența reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene sau
cu Decizia-cadru 2002/465/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind echipele
comune de anchetă, aferente propriului stat membru. Cu toate acestea, statele
membre pot condiționa participarea membrului național de obținerea acordului din
partea autorității naționale competente. Fiecare stat membru stabilește dacă membrul
național participă la echipa comună de anchetă ca autoritate națională competentă
sau din partea Eurojust23.
În 2013 au fost create şapte centre de coordonare la Eurojust, organizate de
următoarele ţări: Franţa (4), Italia (2) şi Ţările de Jos (1). Tipurile de infracţiuni
investigate au fost imigraţia ilegală (2), traficul de droguri şi traficul de persoane (1),
furtul de autovehicule (1), spălarea de bani (1) şi frauda (1). Disponibilitatea 24 de ore
din 24, şapte zile din șapte, a Eurojust şi înfiinţarea centrelor de coordonare asigură
transmiterea în timp real a informaţiilor şi coordonarea măsurilor între autorităţile
naţionale în cursul unei zile comune de acţiune. Centrele de coordonare ale Eurojust
încurajează sprijinirea, coordonarea şi monitorizarea imediată a indisponibilizărilor,
arestărilor, percheziţiilor la domicilii/sedii de companii, ordinelor de indisponibilizare
şi interogării martorilor. Admisibilitatea probelor colectate reprezintă o condiţie
importantă pentru succesul acţiunilor ulterioare în instanţă. Centrele de coordonare
ale Eurojust facilitează obţinerea de rezultate durabile în cazurile de criminalitate
transfrontalieră.
Asistența Eurojust poate lua diverse forme. Un exemplu de caz al Eurojust este
urmatorul:24 Asistenţa Eurojust privind traficul de persoane şi confiscarea bunurilor
indisponibilizate s-a concentrat asupra evoluţiei judiciare a cazului. Victimele
unei infracţiuni de trafic de persoane din statul membru A au fost intervievate cu
ajutorul ofiţerilor de poliţie şi procurorilor din statul membru B, în conformitate
cu prevederile Convenţiilor MLA din 1959 şi 2000, astfel încât mărturiile acestora
să poată fi utilizate în anchetele din ambele state membre. Astfel, victimele au fost
intervievate de concetăţeni specializaţi în relaţiile cu victime şi martori vulnerabili.
Mărturiile obţinute au putut fi apoi utilizate în anchetele din ambele state membre.
S-a luat decizia transferării procedurilor către statul membru B, care trebuia să
emită mandate europene de arestare ce urmau să fie executate în statul membru A.
Autorii infracţiunilor din statul membru A au fost predaţi şi prezentaţi în instanţă în
statul membru B, alături de complicii lor deja arestaţi acolo. Cu sprijinul Eurojust,
care a organizat două întâlniri de coordonare şi două întâlniri de nivelul II, în cadrul
JIT au avut loc evaluarea probelor, transferul procedurilor de urmărire penală şi
executarea mandatelor europene de arestare. Activităţile au fost concretizate într-o
decizie finală de condamnare în statul membru B. Partenerii au discutat posibilitatea
unor măsuri suplimentare de confiscare de proprietăţi în statul membru A, care au
Decizia 2009/426/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind consolidarea Eurojust și de modificare a Deciziei 2002/187/JAI de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate,
art.9f
24
In conformitate cu Raportul activitatii din 2013
23
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fost, de asemenea, puse în aplicare.
Prin structura sa unică și fără precedent, Eurojust reprezintă un pas important
în consolidarea cooperării internaționale în materie penală a Uniunii Europene. Făra
sprijinul Eurojust statele ar obtine cu dificultate aceasta cooperare25.
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REŢEAUA JUDICIARĂ EUROPEANĂ STRUCTURĂ EUROPEANĂ
DE COOPERARE ÎN DOMENIUL
JUSTIȚIEI
THE EUROPEAN JUDICIAL
NETWORK - EUROPEAN STRUCTURE
FOR COOPERATION IN JUSTICE
Lect. univ. dr. Victoria CRISTIEAN1

Rezumat
Reţeaua Judiciară Europeană (în materie penală) are drept scop
îmbunătăţirea cooperării judiciare între statele membre ale Uniunii Europene
la nivel juridic şi practic în scopul combaterii infracţiunilor grave, în special
criminalitatea organizată, corupţia, traficul de droguri şi terorismul.
Principiul care stă la baza Reţelei Judiciare Europene este identificarea
persoanelor relevante din fiecare stat membru care joacă un rol esenţial în
practică în domeniul cooperării judiciare în materie penală, în scopul creării
unei reţele de experţi pentru asigurarea executării corespunzătoare a cererilor
de asistenţă juridică reciprocă.

Cuvinte cheie: cooperare judiciară, infracțiuni transfrontaliere, decizia, rețea.

Abstract
European Judicial Network (in criminal matters) aims to improve
judicial cooperation between Member States of the European Union on the
legal and practical level in order to combat serious crime, in particular
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organized crime, corruption, drugs trafficking and terrorism.
The principle underpinning the European Judicial Network is to identify
relevant persons in each Member State who plays an essential role in practice
in judicial cooperation in criminal matters in order to create a network of
experts to ensure proper execution of requests for mutual legal assistance.

Keywords: judicial cooperation, cross-border crime, decision, network.

Constituire

C

onstrucţia unui sistem de justiţie penală europeană presupune:
armonizarea dispoziţiilor de drept penal prin raportare în special la
obiectul incriminării şi la sancţiunile penale aplicabile, adică crearea unui drept penal
european de pe o bază comună de valori protejate, crearea unei structuri judiciare şi
poliţieneşti europene, recunoaşterea mutuală a deciziilor judiciare în materie penală1.
Consiliul European a adoptat, la iniţiativa Franţei, o decizie privind crearea
unei reţele europene de formare judiciară. Această reţea are ca vocaţie îmbunătăţirea
cunoaşterii reciproce a sistemelor judiciare din statele membre, mai ales în rândul
procurorilor şi judecătorilor, ceea ce va contribui la o ameliorare practică a cooperării
judiciare în cadrul Uniunii Europene.
Mai buna cunoaştere de către judecători şi procurori a sistemelor judiciare
respective, constituie una dintre condiţiile fundamentale prealabile bunei funcţionări
a spaţiului judiciar european. Diferitele programe puse în aplicare de către Uniunea
Europeană, şi în mod cu totul deosebit, programul Grotius, au permis, deja, unui
anumit număr de magistraţi, să se întâlnească pentru a face schimb de experienţă şi
a avea un contact cu realitatea juridică a altor ţări2.
Constituită în 1997, Reţeaua judiciară europeană în materie penală este o reţea
de puncte de contact ale statelor membre, alese din rândul autorităţilor judiciare
sau al altor autorităţi cu responsabilităţi specifice în domeniul cooperării judiciare
internaţionale3.
A fost creată prin Acţiunea comună 98/428 JAI din 29 iunie 1998, înlocuită de
Decizia 2008/976/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008, sub forma unei reţele de
puncte naţionale de contact pentru facilitarea cooperării judiciare în materie penală4.
Obiectivul Reţelei Judiciare Europene este îmbunătăţirea cooperării judiciare
între statele membre ale Uniunii Europene la nivel juridic şi practic în scopul
combaterii infracţiunilor grave, în special criminalitatea organizată, corupţia, traficul
Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, București
Udroiu M., Predescu O., Protecţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal roman, Editura CH Beck,
Bucureşti, 2008, p. 48
3
I. Hurdubaie, Instrumente ale cooperării internaţionale în domeniul valorificării mijloacelor criminalistice de
probaţiune, Ed. Era, Bucureşti, 2007, p. 50.
4
https://e-justice.europa.eu/content_ejn_in_criminal_matters-22-ro.do
1
2
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de droguri şi terorismul.
Principiul care stă la baza Reţelei judiciare europene este identificarea
persoanelor relevante din fiecare stat membru care joacă un rol esenţial în practică
în domeniul cooperării judiciare în materie penală, în scopul creării unei reţele de
experţi pentru asigurarea executării corespunzătoare a cererilor de asistenţă juridică
reciprocă. Reţeaua Judiciară Europeană are o însemnătate deosebită în contextul
aplicării principiului contactelor directe între autorităţile judiciare competente.
Potrivit Deciziei 2009/426/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind
consolidarea Eurojust și de modificare a Deciziei 2002/187/JAI de instituire a
Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate
Eurojust întreține legături privilegiate cu Rețeaua Judiciară Europeană, bazate pe
consultare și complementaritate, în special între membrul național, punctele de
contact ale Rețelei Judiciare Europene ale aceluiași stat membru și corespondenții
naționali ai Eurojust și ai Rețelei Judiciare Europene. Pentru a garanta o cooperare
eficientă, sunt adoptate următoarele măsuri:
a) membrii naționali informează punctele de contact ale Rețelei Judiciare
Europene, de la caz la caz, cu privire la toate cazurile pentru care aceștia consideră
că rețeaua este mai bine poziționată pentru a le trata;
b) secretariatul Rețelei Judiciare Europene face parte din personalul Eurojust.
Acesta funcționează ca unitate distinctă. Secretariatul poate utiliza resursele
administrative ale Eurojust care sunt necesare Rețelei Judiciare Europene pentru a-și
putea îndeplini sarcinile, inclusiv pentru acoperirea costurilor reuniunilor plenare ale
rețelei. În cazul în care reuniunile se organizează la sediul Consiliului din Bruxelles,
costurile pot acoperi exclusiv cheltuielile de călătorie și costurile serviciilor de
interpretare. În cazul în care reuniunile plenare se organizează în statul membru care
deține președinția Consiliului, costurile pot acoperi numai o parte din costurile totale
ale reuniunii;
c) punctele de contact ale Rețelei Judiciare Europene pot, de la caz la caz, să
fie invitate la reuniunile Eurojust.

Compunere și mod de functionare
Rețeaua Judiciară Europeană este compusă, luând în considerare normele
constituționale, cutumele juridice și structura internă a fiecărui stat membru, din
autoritățile centrale care răspund de cooperarea judiciară internațională și din
autoritățile judiciare sau alte autorități competente cu responsabilități specifice în
contextul cooperării internaționale5.
Reţeaua judiciară europeană este compusă din puncte de contact ale statelor
membre, precum şi ale Comisiei Europene. Punctele de contact naţionale sunt
desemnate de fiecare stat membru din rândul autorităţilor centrale însărcinate cu
5

Eurojust, Raportul anual 2013 al Eurojust, 2014, p. 17.
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cooperarea judiciară internaţională, al autorităţilor judiciare şi al altor autorităţi
competente cu responsabilităţi specifice în domeniul cooperării judiciare
internaţionale, atât în general, cât şi pentru anumite forme de infracţiuni grave,
precum criminalitatea organizată, corupţia, traficul de droguri sau terorismul6.
Se instituie unul sau mai multe puncte de contact în fiecare stat membru în
conformitate cu normele sale interne și cu repartizarea internă a competențelor,
asigurându-se acoperirea efectivă a întregului teritoriu al statului membru respectiv.
Fiecare stat membru numește un corespondent național al Rețelei Judiciare
Europene dintre punctele de contact. Fiecare stat membru se asigură că punctele
sale de contact dețin atribuții în legătură cu cooperarea judiciară în materie penală și
cunosc o limbă a Uniunii Europene la un nivel adecvat, alta decât limba lor națională,
ținând cont de nevoia de a putea comunica cu punctele de contact din celelalte state
membre.
Atunci când magistrații de legătură menționați în Acțiunea comună 96/277/
JAI a Consiliului din 22 aprilie 1996 privind instituirea unui cadru pentru schimbul
de magistrați de legătură în vederea îmbunătățirii cooperării judiciare între statele
membre ale Uniunii Europene au fost numiți într-un stat membru și au atribuții
similare celor prevăzute la art. 4 din prezenta decizie și încredințate punctelor de
contact, aceștia sunt puși în legătură cu Rețeaua Judiciară Europeană și cu conexiunea
de telecomunicații securizată în temeiul art. 9 din prezenta decizie, de către statul
membru care desemnează magistratul de legătură în fiecare caz, în conformitate cu
procedurile stabilite de statul membru respectiv.
Rețeaua Judiciară Europeană dispune de un secretariat care răspunde de
administrarea rețelei.
În ceea ce privește modul de funcționare al Rețelei Judiciare Europene, potrivit
art. 3, există în special următoarele trei moduri:
a) facilitează stabilirea de contacte potrivite între punctele de contact din
diferitele state membre pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 4;
b) organizează reuniuni periodice ale reprezentanților statelor membre în
conformitate cu procedurile prevăzute la art. 5 și 6;
c) furnizează în mod constant anumite informații generale actualizate, mai ales
cu ajutorul unei rețele de telecomunicații adecvate, în conformitate cu procedurile
prevăzute la art. 7, 8 și 9.
Secretariatul Rețelei Judiciare Europene pune la dispoziția punctelor de
contact și a autorităților judiciare competente următoarele informații7:
a) informații complete privind punctele de contact din fiecare stat membru
însoțite, când este necesar, de o explicație privind responsabilitățile acestora la nivel
național;
b) un instrument de tehnologie informațională care să permită autorității
6
7

Decizia 2008/976/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind Rețeaua Judiciară Europeană, art.2
https://e-justice.europa.eu/content_ejn_in_criminal_matters-22-ro.do
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solicitante sau emitente dintr-un stat membru să identifice autoritatea din alt stat
membru competentă pentru a primi și executa cererea sa, precum și deciziile
sale privind cooperarea judiciară, inclusiv instrumentele de punere în aplicare a
principiului recunoașterii reciproce;
c) informații concise de natură juridică și practică privind sistemele judiciare
și procedurale din statele membre;
d) textele instrumentelor juridice relevante și, pentru convențiile în vigoare,
textele declarațiilor și ale rezervelor.
Secretariatul Rețelei Judiciare Europene asigură punerea la dispoziție a
informațiilor prevăzute la art. 7 pe o pagină de Internet actualizată în permanență, fiind
constituită o conexiune de telecomunicații securizată pentru activitatea operațională
a punctelor de contact ale Rețelei Judiciare Europene. Stabilirea conexiunii de
telecomunicații securizate este finanțată din bugetul general al Uniunii Europene.
Rețeaua Judiciară Europeană și Eurojust întrețin relații privilegiate între ele,
bazate pe consultare și complementaritate, în special între punctele de contact ale unui
stat membru, membrul național al aceluiași stat în cadrul Eurojust și corespondenții
naționali ai Rețelei Judiciare Europene și ai Eurojust. Pentru a garanta o cooperare
eficientă, se adoptă următoarele măsuri:
a) Rețeaua Judiciară Europeană pune la dispoziția Eurojust informațiile
centralizate menționate la art. 7 și conexiunea de telecomunicații securizată instituită
în temeiul art. 9;
b) punctele de contact ale Rețelei Judiciare Europene își informează, de la
caz la caz, propriul stat membru cu privire la toate cazurile pentru care consideră
Eurojust a fi într-o poziție mai bună pentru a le trata;
c) membrii naționali ai Eurojust pot participa la reuniuni ale Rețelei Judiciare
Europene, la invitația acesteia din urmă.
Potrivit Convenţiei Uniunii Europene de asistenţă judiciară din 29 mai 20008,
comunicarea actelor judiciare se poate face direct prin poştă destinatarului, iar
alte categorii de cereri de asistenţă judiciară se transmit direct autorităţii judiciare
solicitate, pentru identificarea cărora se poate utiliza Atlasul Judiciar European,
publicat pe site-ul Reţelei Judiciare Europene, creată în vederea facilitării cooperării
judiciare între statele membre ale Uniunii Europene.
Rețeaua Judiciară Română în materie penală a fost înființată în anul 2001,
având ca model Rețeaua Judiciară Europeană. Activitatea și-o desfășoară în baza
ordinului dat de ministrul justiției. Este un for consultativ la nivel național, având
un rol deosebit de important în tratarea temelor atât a celor de actualitate națională,
cât și europeană și internațională ce privesc cooperarea judiciară în materie penală,
pregătirea judecătorilor, procurorilor, precum și a personalului auxiliar cu atribuții
în acest domeniu. Anual elaborează și publică Buletinul Rețelei Judiciare Române
în Materie Penală, iar Secretariatul îi este asigurat de către Serviciul Cooperare
8

Art. 7, Conținutul informațiilor diseminate în cadrul Rețelei Judiciare Europene
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Judiciară Internațională în Materie Penală9.
România a desemnat încă din 2002 mai multe puncte naţionale de contact
pentru Rețeaua Judiciară Europeană, din cadrul autorităţilor centrale: Ministerul
Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. De asemenea,
în anul 2004 a fost înfiinţată Reţeaua Judiciară Română, formată din judecători de
la curţile de apel şi procurori de la parchetele de pe lângă acestea şi coordonată de
punctele naţionale de contact pentru Reţeaua Judiciară Europeană. Punctele naţionale
de contact şi membri ai Reţelei Judiciare Române în materie penală participă la
reuniunile Rețelei Judiciare Europene.
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ROLUL STATULUI ÎN CADRUL
ECONOMIEI DE PIAȚĂ
THE STATE ROLE WITHIN THE
MARKET ECONOMY
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Abstract
Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă
și exercitarea acestora în condițiile legii sunt garantate�. Așadar, dreptul
fundamental cu privire la libertatea economică, astfel cum este reglementat
la nivel constituțional, este într-o „formă suplă”, fiind precizat numai faptul
că accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă
și exercitarea acestora sunt garantate, legiuitorul constituțional lăsând
posibilitatea legiuitorului ordinar să reglementeze condițiile și limitele
în care are loc exercitarea acestei libertăți economice, adoptând diverse
acte normative. De asemenea, un rol important cu privire la dezvoltarea și
explicarea noțiunii de libertate economică l-a avut Curtea Constituțională,
care, dincolo de rolul său de garant al supremației Constituției, are şi menirea
de a contribui la crearea dreptului, pe cale de interpretare2.
În acest context, în prezenta lucrare, dorim să evidențiem rolul statului
în cadrul economiei de piață astfel cum a fost statuat în jurisprudența Curții
Constituționale.

Cuvinte cheie: libertatea economică, accesul liber al persoanei la o activitate
economică, libera inițiativă, principiul libertății economice, supremația
Constituției.
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Abstract
The free access of a person to an economic activity, free initiative
and the exercise of those in according to the law are granted. Therefore, the
fundamental right concerning the economic freedom, as it is mentioned at
the constitutional level, is in a short form, covering only the fact that the free
access of the person to an economic activity, free initiative and their exercise
are granted. The constitutional legislator let the possibility to the ordinary
legislator to regulate the conditions and the limits within this freedom can occur
by the intermediate of diverse normative acts. An important role concerning
the economic freedom had been played by the Constitutional Court who, beside
it’s role of constitutional guardian, has also the meaning of contributing to the
creation of law using interpreting methods. In this context of the present paper,
we would like to underline the role of the state in the market economy as it was
interpreted in the Constitutional Court jurisprudence.

Key words: economic freedom, free access of the person to an economic
activity, free initiative, the economic freedom principle, the supremacy of the
Constitution

1. Aspecte generale privind libertatea economică
În preambulul Decretului-Lege nr. 2 din 27 decembrie 1989, s-a prevăzut
că „pentru realizarea unei societăți cu adevărat democratice în țara noastră și pentru
asigurarea și apărarea drepturilor fundamentale ale omului și cetățeanului, Programul
Consiliul Frontului Salvării Naționale prevede: (…) restructurarea întregii economii
naționale pe baza criteriilor rentabilității și eficienței. Eliminarea metodelor
administrativ-birocratice de conducere economică centralizată, promovarea liberei
inițiative și a competenței în conducerea tuturor sectoarelor economice”.
În aplicarea și continuarea celor enunțate prin Decretul-Lege nr. 2 din 27
decembrie 1989, au fost adoptate o serie de acte normative, precum DecretulLege nr. 54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe
baza liberei inițiative3, „ținând seama de dezvoltarea continuă a cererii de produse
și servicii, îndeosebi pentru nevoile de consum ale cetățenilor, de imperativele
economice și de perspectivă, direct legate de ridicarea nivelului de viață al oamenilor
și pentru instituirea cadrului legal de promovare a liberei inițiative în sectoarele
de industrie mică și servicii”4, având în vedere că „dezvoltarea liberei inițiative în
A se vedea în acest sens art.45 din Constituție. Prevederile constituționale ale art.45 – Libertatea economică
– fac parte din Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, Capitolul II - Drepturile şi libertățile
fundamentale din Constituție. Art.45 a fost introdus prin Legea nr.429/2003 de revizuire a Constituției României,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003.
4
A se vedea în acest sens, Ionița Cochințu, Constituţionalizarea principiului loialităţii constituţionale, publicat în
Buletinul Curții Constituționale nr.1/2013. https://www.ccr.ro/uploads/cochintu.pdf
3
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sectoarele de activitate economico-socială ce interesează nemijlocit populația este
de natură să conducă la creșterea și diversificarea gamei de produse și servicii în
condițiile pieței libere”.
Imediat după evenimentele ce au avut loc în decembrie 1989, s-au creat
premisele organizării activității economice pe baza liberei inițiative, precum și
ale trecerii de la o economie centralizată la o economie de piață, bazată pe libera
inițiativă. Așadar, în perioada de tranziție către o economie liberă de piață, chiar
înainte de consacrarea la nivel constituțional a principiului libertății economice, au
fost adoptate legi care priveau primele forme de organizare a activității economice
pe baza liberei inițiative. Ulterior, Decretul-Lege nr. 54 din 5 februarie 1990 a fost
modificat prin Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, apoi abrogat prin
Legea nr. 507 din 12 iulie 2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități
economice de către persoane fizice. De asemenea, în contextul respectiv, a fost
adoptată Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și, mai târziu, Legea
concurenței nr. 21/19965.
În Constituția din anul 1991, în cuprinsul Titlului cu privire la drepturile,
libertățile și îndatoririle fundamentale nu se regăsea și „libertatea economică”,
însă, cu ocazia revizuirii Constituției din anul 2003, s-a pus în discuție o posibilă
reglementare la nivel constituțional. Astfel, inițial, amendamentul propus prevedea
că „libertatea economică a fiecărui cetățean este garantată. Ea presupune accesul
liber la o activitate economică lucrativă, precum și exercitarea liberă a acesteia”,
amendament ce a fost reformulat și adoptat în varianta ce se regăsește în textul
constituțional6.

2. Reglementarea constituțională și legală privind
libertatea economică
Legea fundamentală prevede, la art. 45, libertatea economică, în senul că
„Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă și exercitarea
acestora în condițiile legii sunt garantate”. Prin dispozițiile constituționale se
garantează accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă și
exercitarea acestora. Libertatea economică însă nu este absolută, ci implică anumite
limitări care trebuie să îndeplinească anumite condiții.
De principiu, Legea fundamentală enunță dreptul, însă fără a prezenta în detaliu
conținutul acestuia, lăsând în sarcina legiuitorului ordinar să stabilească condițiile în
care o persoană poate avea acces la o activitate economică și la libera inițiativă și
condițiile exercitării acestora7. Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.20 din 6 februarie 1990.
Enunțuri ce se regăsesc în preambulul Decretului-lege nr. 54 din 5 februarie 1990 și prin care se arăta și se motiva
necesitatea adoptării acestui act normativ.
7
Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.742 din 16 august 2005, cu modificările şi completările
ulterioare. În sensul celor arătate mai sus este și Decizia nr.498 din 10 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial
5
6
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privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, este prezentată semnificația
termenilor și expresiilor folosite de acest act normativ, fiind definită și „activitatea
economică” care este „activitatea agricolă, industrială, comercială, desfășurată
pentru obținerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în
bani și care sunt destinate vânzării ori schimbului pe piețele organizate sau unor
beneficiari determinați ori determinabili, în scopul obținerii unui profit8.
Conceptul economiei de piață este un concept viu, evolutiv, neputând fi interpretat ca pe unul cu conținut fix, imuabil, ci având în vedere situația socioeconomică
a statului. Statul, în virtutea obligației sale constituționale prevăzută de art. 135 din
Legea fundamentală, trebuie să manifeste o atitudine flexibilă în stimularea operatorilor economici în promovarea progresului, în libertatea de a întreprinde şi de a
creşte eficiența şi dând posibilitatea cumpărătorilor de a alege într-o piață liberă, care
să exprime modalitățile de orientare a acțiunii umane spre satisfacerea sistemului
de nevoi, iar, pe de altă parte, operatorii economici trebuie să întreprindă fapte de
comerț pentru care au fost autorizați, cu respectarea normelor legale privind comercializarea, igiena, păstrarea calității şi concurenței loiale9.

3. Principiul libertății economice
Așa cum arătam și mai sus, dreptul fundamental cu privire la libertatea
economică, astfel cum este reglementat la nivel constituțional, este într-o „formă
suplă”, fiind precizat numai faptul că accesul liber al persoanei la o activitate
economică, libera inițiativă și exercitarea acestora sunt garantate, legiuitorul
constituțional lăsând posibilitatea legiuitorului ordinar să reglementeze condițiile și
limitele în care are loc exercitarea acestei libertăți economice, adoptând diverse acte
normative. De asemenea, un rol important cu privire la dezvoltarea și explicarea
noțiunii de libertate economică l-a avut Curtea Constituțională, care, dincolo de
rolul său de garant al supremației Constituției, are şi menirea de a contribui la
crearea dreptului, pe cale de interpretare10. Constituția utilizează unele noțiuni al
căror conținut nu este definit de către legiuitorul constituant, revenind, astfel, celor
chemați să interpreteze legea să determine conținutul acestora, iar în ceea ce priveşte
exclusivitatea interpretării Constituției, aceasta aparține instanței de contencios
nr.428 din 28.06.2012.
8
De altfel, cu ocazia dezbaterilor asupra acestor amendamente, s-a susținut că acesta este „unul dintre cele mai
frumoase și de substanță amendamente ce au fost aduse acestui proiect de revizuire” și că texte similare se regăsesc
în multe Constituții și nu numai în Constituțiile țărilor care au trecut la sistemul democratic, ci și în țările cu o democrație îndelungată, spre exemplu în Constituția Elveției. Dezbateri parlamentare www. cdep/ro
9
http://www.cdep.ro/proiecte/2004/300/80/8/cl388.pdf
10
Art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.328 din data de 25 aprilie 2008.
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constituțional11.
Potrivit jurisprudenței Curții Constituționale12, principiul libertății economice,
garantat la nivel constituțional în anul 2003, odată cu revizuirea Constituției,
constituie împreună cu libera inițiativă fundamentul economiei de piață, având un
conținut normativ complex, care privește atât începerea unei activități economice,
cât și desfășurarea acesteia într-un mediu concurențial nedistorsionat de bariere
legale discriminatorii și practici anticoncurențiale, abuzive sau neloiale.

4. Rolul statului în cadrul economiei de piață
În considerarea specificului economiei de piață, statul nu mai este deținătorul
exclusiv al tuturor pârghiilor economice, rolul său fiind limitat la crearea cadrului general, economic, social şi politic, necesar pentru derularea activității agenților
economici, ceea ce implică adoptarea unor reglementări restrictive, dar în limitele
impuse de asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale tuturor13.
În cadrul controlului de constituționalitate, în cauze în care s-a invocat pretinsa
încălcare a prevederilor art. 45 din Constituție, Curtea a constatat14 că acestea prevăd
anumite elemente ale libertății economice, şi anume asigurarea accesului liber
al persoanei la o activitate economică şi libera inițiativă. Exercitarea acestora se
realizează în condițiile prevăzute de lege, statul având îndatorirea de a le reglementa
și de a adopta normele legale, cu respectarea principiilor economiei de piață, fapt
realizat şi prin dispozițiile de lege criticate.
Pentru a asigura caracterul economiei de piață, statul are obligația ca, prin
autoritățile publice competente, să ia toate măsurile necesare pentru revigorarea
economiei, cum ar fi şi măsura eliminării din viața economică a operatorilor
economici neviabili15, rolul statului fiind limitat la crearea cadrului general, economic,
social și politic, necesar pentru derularea activității operatorilor economici, ceea ce
implică adoptarea unor reglementări restrictive, dar în limitele impuse de asigurarea
respectării drepturilor și intereselor legitime ale tuturor, reglementări care nu pot
afecta substanța drepturilor. Accesul liber la o activitate economică nu exclude, ci,
A se vedea, în acest sens, Decizia nr.498 din 10 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.1 lit.g) din Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite,
publicată în Monitorul Oficial nr.428 din 28 iunie 2012.
12
A se vedea în acest sens, Ionița Cochințu, Constituţionalizarea principiului loialităţii constituţionale, publicat în
Buletinul Curții Constituționale nr.1/2013. https://www.ccr.ro/uploads/cochintu.pdf
13
A se vedea, în acest sens, Ioan Vida, Obligativitatea deciziilor Curţii Constituţinale pentru instanţele judecătoreşti – factor de stabilitate a Constituţiei, publicat în Buletinul Curţii Constituţionale nr.7/2004, https://www.ccr.ro/
Nr-7-2004.
14
În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 15 din 22 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 118 din 10 februarie 2004, Decizia nr. 119 din 16 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 264 din 23 martie 2006, și Decizia nr. 498 din 10 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 428 din 28 iunie 2012
15
Decizia nr. 15 din 22 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 10 februarie
2004,
11
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dimpotrivă, implică stabilirea unor limite de exercitare a libertății economice, prin
interzicerea faptelor ilicite, prejudiciabile pentru societate sau pentru alte persoane16.
Statul are obligația să respecte acest drept, iar nu obligația de a menține în
viața economică o societate comercială, prin eforturi publice. De altfel, dreptul
oricărei persoane de a desfăşura o activitate economică este liber, statul garantând
doar accesul neîngrădit la libera inițiativă, precum şi exercitarea acesteia17.

Concluzii
Împreună cu proprietatea privată, libertatea economică, inițiativa economică
privată reprezintă fundamentul economiei de piață, al creșterii economice și al
prosperității sociale, astfel că, după ce reglementează protecția proprietății private,
legea fundamentală garantează accesul liber al persoanei la o activitate economică și
libera inițiativă, precum și exercitarea acestora18, însă, libertatea economică nu este
absolută, ci trebuie exercitată în condițiile legii19.
Astfel, rolul statului este, în primul rând, acela de a crea un cadru general,
economic, social și politic, necesar pentru derularea activităților economice, ceea
ce presupune adoptarea unor norme care să asigure atât respectarea drepturilor și
intereselor legitime ale tuturor operatorilor economici, cât și reglementări restrictive
și limitative, însă acestea nu trebuie să afecteze substanța drepturilor fundamentale.
De altfel, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale 20, o atare limitare
este permisă dacă se aplică în mod nediscriminatoriu, este justificată de un interes
general, este necesară obiectivului urmărit de legiuitor și este proporțională cu scopul
propus.21
Așadar, pe cale jurisprudențială s-a stabilit că, în consonanță cu prevederile
constituționale, potrivit cărora accesul liber al persoanei la o activitate economică,
libera inițiativă și exercitarea acestora în condițiile legii sunt garantate, aceste
limitări aduse libertății economice trebuie să respecte anumite condiții, adică
să fie nediscriminatorii, limitarea să fie justificată de un interes general și să fie
proporțională cu scopul propus.
În contextul actual, după aderarea României la Uniunea Europeană, libertatea
economică (conținut și limite) trebuie raportată/determinată în funcție de legislația/
dreptul Uniunii Europene ca urmare a faptului că aceasta se desfășoară pe o „piață
A se vedea în acest sens Decizia nr. 259 din 14 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 341 din 17 aprilie 2006.
17
Decizia nr.1.112 din 8 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.664 din 6 octombrie 2009,
18
Decizia nr.15, precitată.
19
DECIZIA Nr.431 din 21 octombrie 2004 Publicată în Monitorul Oficial nr.1140 din 02.12.2004
20
Constituția României – Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, coordonatori I. Muraru, E.S. Tănăsescu,
p.460.
21
Decizia nr. 929 din 18 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 23 noiembrie 2007.
16
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internă a Uniunii Europene, definită ca un spațiu fără frontiere interne care trebuie
să funcționeze în aceleași condiții ca o piață națională”22, având în vedere faptul
că Piața internă a Uniunii Europene (UE) este o piață unică, în cadrul căreia este
asigurată libera circulație a bunurilor, a serviciilor, a capitalurilor și a persoanelor și
pe teritoriul căreia cetățenii europeni sunt liberi să locuiască, să lucreze, să studieze
și să facă afaceri23.

Spre exemplu, în Decizia nr. 186 din 6 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.275
din 25 aprilie 2007, și Decizia nr. 230 din 14 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
236 din 5 aprilie 2007
23
Decizia nr.768 din 18 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 şi art.
42 din Legea farmaciei nr. 266/2008.
22
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SEMNIFICAȚIA NOȚIUNILOR
DE „SISTEM BUGETAR”
ȘI DE „BUGET PUBLIC NAȚIONAL”
THE SIGNIFICATION OF THE
NOTIONS „BUDGETARY SYSTEM”
AND „NATIONAL PUBLIC BUDGET”
Ionița COCHINȚU1

Abstract
Constituția României prevede că formarea, administrarea, întrebuințarea
și controlul resurselor financiare ale statului, ale unităților administrativteritoriale și ale instituțiilor publice sunt reglementate prin lege2, iar bugetul
public național cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat
și bugetele locale ale comunelor, ale orașelor și ale județelor3. În aplicarea
acestor norme constituționale, legiuitorul a adoptat o serie de acte normative,
printre acestea regăsindu-se și Legea nr.500/2002 privind finanțele publice,
în cuprinsul căreia se regăsește sintagma „sistem bugetar”. Având în vedere
faptul că, în cadrul controlului de constituționalitate a posteriori, instanța de
contencios constituțional a fost chemată să constate că în Legea fundamentală,
la alin.(1) al art.138, bugetul public național cuprinde o enumerare limitată
și clară, „nefiind posibilă o extindere ulterioară prin alte texte de lege”, vom
prezenta câteva aspecte jurisprudențiale cu privire la semnificația noțiunii de
„sistem bugetar”, în raport de sintagma „buget public național”.
Cuvinte-cheie: buget public național, sistem bugetar, finanțele publice,
control de constituționalitate a legii.
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Abstract
The Romanian Constitution mentions that the formation, administration,
use and monitoring of financial resources belonging to the State, territorialadministrative entities, or public institutions shall be determined by law
and the National Public Budget comprises the State budget, the State social
security budget, and the local budgets of parishes, towns, and counties. In the
application of those constitutional provisions, the legislator adopted a series
of normative acts in which is covered the Law no 500/2002 regarding the
public finances, that regulates the concept of „budgetary system”. Having in
view that in the constitutional control a posteriori, the administrative court
was seized to rule over the fact that in the fundamental law at paragraph (1)
of the article 138, the national public budget covers an enumeration limited
and clear, „without being possible a further extension to other legal texts”, we
will present a few jurisprudential aspects concerning the signification of the
notion “national public budget”.
Key words: national public budget, budgetary system, the constitutional
review of laws

I. Aspecte generale privind finanțele publice

C

u privire la apariția și evoluția finanțelor publice, în doctrină, s-a arătat că
aceasta este „strâns, chiar indisolubil, legată de existența unei organizări
de tip statal”4 sau că „este și rămâne inseparabil legată de existența unei organizări
sociale - statul”1 și de utilizarea banilor ca etalon de valoare sau folosirea formelor
valorice de realizare și repartiție a produsului social5.
Formarea finanțelor este rezultatul unui proces istoric îndelungat și complex,
care este determinat de evoluția vieții sociale, prin apariția și dezvoltarea comunităților
umane, apariția proprietății private etc.2, iar, pentru statul modern, finanțele publice
nu mai sunt un mijloc de asigurare a acoperirii cheltuielilor sale de administrație, ci
sunt un mijloc de intervenție în economie, însă neabandonând rolul de finanțare a
sarcinilor administrative6.

II. Bugetul de stat - principalul plan financiar al statului
Având în vedere definiția finanțelor publice, ca fiind relații sociale de natură
economică, exprimate în formă bănească prin intermediul cărora statul își procură
Ionița Cochințu este magistrat asistent al Curții Constituționale a României și cadru didactic asociat la Facultatea
de Administrație Publică, SNSPA.
2
Potrivit art.138 alin.(1) din Constituție cu denumirea marginală „Bugetul public naţional”
1
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resursele financiare necesare îndeplinirii funcțiilor sale, tot în doctrină3 se arată că
sarcinile finanțelor publice sunt aduse la îndeplinire, în cea mai mare parte, prin
intermediul bugetului de stat, ca principal plan financiar al statului.
În sensul art. 137 alin. (1) din Constituție, potrivit căruia „formarea,
administrarea, întrebuințarea și controlul resurselor financiare ale statului, ale
unităților administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice sunt reglementate prin
lege”, a fost adoptată Legea nr.500/2002 privind finanțele publice4, care stabilește
principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea
și utilizarea fondurilor publice, precum și responsabilitățile instituțiilor publice
implicate în procesul bugetar. Din prevederile constituționale și dispozițiile
legale menționate, rezultă că bugetul se constituie ca un plan financiar al statului,
aprobat prin lege, prin care sunt prevăzute veniturile și cheltuielile publice stabilite
în fiecare an, necesare îndeplinirii funcțiilor și sarcinilor statului. Astfel, în acest
domeniu, Guvernul, în concordanță cu art. 138 alin. (1) și (2) din Constituție, asigură
elaborarea proiectelor legilor bugetare anuale și transmiterea acestora spre adoptare
Parlamentului5.

III. Obiectul finanțelor publice
Finanțele publice au ca obiect veniturile și cheltuielile bugetelor aparținând
colectivităților publice și care se exprimă sub forme economice, politice și juridice.
Astfel, veniturile publice și sursa lor, cheltuielile publice și destinația lor, precum
și corelațiile dintre acestea reprezintă esența finanțelor publice, iar, în mod concret,
obiectul finanțelor publice îl formează categoriile de bugete publice6.
Veniturile publice și sursa lor, cheltuielile publice și destinația lor, precum
și corelațiile dintre acestea reprezintă esența finanțelor publice. Lanțul temporal
al veniturilor bugetare este unul complex, veniturile bugetare evoluând legislativ,
existența juridică a acestora fiind marcată de momente cu regimuri juridice specifice
și diferite, atât ca reglementare, cât și ca substanță economică7.

IV. Categorii de buget cărora li se aplică Legea nr.500/2002
privind finanțele publice
Legea nr.500/2002 privind finanțele publice prevede următoarele categorii de
buget care cad sub incidența acestei legi:
Dan Drosu Șaguna, Drept financiar și fiscal, Vol. I, Editura Oscar Print, 1997, p.5.
Ibidem.
5
Dan Drosu Șaguna, op.cit. Vol II, p.3.
6
Cu privire la aceste aspect, a se vedea, pe larg, Petre Lăzăroiu, Finanțele publice – apariție, concept, și dezvoltare, în Drept financiar–fiscal român, Editura Valand, București, 1999, p.1-13.
7
A se vedea, pe larg, Petre Lăzăroiu, Drept financiar–fiscal român, Editura Valand, București, 1999, p.1-13 și
155-171.
3
4
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a) bugetul de stat;
b) bugetul asigurărilor sociale de stat;
c) bugetele fondurilor speciale;
d) bugetul trezoreriei statului;
e) bugetele instituțiilor publice autonome;
f) bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz;
g) bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
h) bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate
de stat și ale căror rambursare, dobânzi și alte costuri se asigură din fonduri publice;
i) bugetul fondurilor externe nerambursabile.
Potrivit legislației în materie, prin buget se înțelege un document prin care
sunt prevăzute și aprobate în fiecare an veniturile și cheltuielile sau, după caz, numai
cheltuielile, în funcție de sistemul de finanțare a instituțiilor publice, iar prin buget
general consolidat se înțelege ansamblul bugetelor, componente ale sistemului
bugetar, agregate și consolidate pentru a forma un întreg8; sistemul bugetar9 este
prevăzut ca fiind un sistem unitar de bugete care cuprinde bugetele prevăzute la art.
1 alin. (2)10 şi bugetele locale.

V. Sintagmele „buget public național”, respectiv „sistem
bugetar” sunt sinonime. Aspecte jurisprudențiale
1. În cadrul controlului de constituționalitate a posteriori, Curtea constituțională
a fost chemată să se pronunțe asupra unor prevederi legale cuprinse în Legea
nr.500/2002 privind finanțele publice și ale din Legea nr. 94/1992 privind organizarea
și funcționarea Curții de Conturi11.
2. În motivarea excepției de neconstituționalitate, s-a arătat că bugetul public
național, astfel cum este definit în Legea fundamentală, la alin. (1) al art.138, cuprinde
„bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele locale ale comunelor,
ale orașelor și ale județelor”, enumerare limitată și clară, nefiind posibilă o extindere
ulterioară prin alte texte de lege. Se mai arată că art. 1 alin. (2) din Legea nr.500/2002,
care stabilește căror bugete li se aplică prevederile sale în ceea ce privește domeniul
elaborării, aprobării, executării și raportării, cuprinde la lit. e) bugetele instituțiilor
publice autonome, iar la lit. g) bugetele instituțiilor publice finanțate integral din
venituri proprii. Având în vedere că cele trei bugete de interes, respectiv bugetul de
stat, bugetul instituțiilor publice autonome și bugetul instituțiilor publice finanțate
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.597 din 13 august 2002.
Aspecte reținute în considerentele Deciziei Curții Constituționale nr. 1657 din 28 decembrie 2010, publicată în
Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr.33 din 13 ianuarie 2011.
10
I. Condor, în Constituția României, Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, București, 2008, p.1317.
11
A se vedea, în acest sens, Decizia Curții Constituționale nr.633 din 8 octombrie 2015, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.904 din 7 decembrie 2015.
8
9
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integral din venituri proprii, au fost tratate separat de legiuitor, acestea nu pot fi
asimilate. Totodată, s-a apreciat că, atâta vreme cât bugetele prevăzute la lit.e ) și g)
ale art. 1 alin. (2) din Legea privind finanțele publice nu fac parte din categoria celor
care, potrivit Constituției, formează bugetul public național, aceste două categorii de
bugete nu reprezintă buget public conform Legii fundamentale.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autor al excepției de
neconstituționalitate, a susținut că bugetul său nu a făcut niciodată parte din bugetul
general consolidat, astfel cum este acesta definit de art. 2 pct. 7 din Legea privind
finanțele publice și că modalitatea de formare a bugetului public național, prevăzută
de art. 138 din Constituție, este extinsă, cu depășirea cadrului legal stabilit de Legea
fundamentală, prin prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr.500/2002, având în vedere
că acestea stabilesc că veniturile și cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel
național, alcătuiesc veniturile bugetare totale, respectiv cheltuielile bugetare totale,
care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor dintre bugete, vor evidenția
dimensiunile efortului financiar public pe anul respectiv, starea de echilibru sau
dezechilibru, după caz. În acest context, s-a apreciat că fondurile publice, astfel cum
sunt definite de art. 2 lit. l) din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea
Curții de Conturi, excedează cadrului constituțional, incluzând în această definiție și
bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii.
3. Răspunzând acestei critici de neconstituționalitate, instanța de contencios
constituțional a făcut, mai întâi, un istoric al finanțelor publice. Astfel, se arată că
o primă lege a finanțelor publice a fost Legea nr.10/199112, o adevărată Constituție
financiară a României moderne, și care a instituit conceptul general de „buget public
național”. Noțiunea de „public” delimitează acest buget de bugetele proprii sau
bugetele de venituri și cheltuieli – instrumente financiare utilizate frecvent cu aceste
denumiri în literatura financiară și practica agenților economici. În același timp,
noțiunea exprimă specificul domeniului, respectiv „finanțele publice”. Expresia
„național” semnifică faptul că bugetul include toate veniturile și cheltuielile de
natură publică ale țării. Bugetul public național cuprindea, la instituirea lui, în 1991,
trei categorii de bugete publice existente la acea dată, respectiv „bugetul de stat”,
„bugetele locale” și „bugetul asigurărilor sociale de stat”, și a fost instituit cu
scopul de a reprezenta un instrument de informare a opiniei publice și de control al
Parlamentului în domeniul finanțelor publice.
Constituția României din 1991, adoptată ulterior acestei legi, se referă, succint,
atât la noțiunea de buget public național, cât și la cele trei mari categorii de bugete
publice, respectiv bugetul de stat, bugetele locale și bugetul asigurărilor sociale de
stat, reglementate deja prin Legea nr.10/1991. Ulterior, această lege a fost abrogată
prin Legea nr.72/1996 privind finanțele publice13. Noua lege menține, în general,
prevederile Legii nr. 10/1991, aducând unele îmbunătățiri, deși nu a mai cuprins în
12
13

Art.2 pct.6 și pct.7 din Legea nr.500/2002.
Art.2 pct.38 din Legea nr.500/2002.
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mod expres printre reglementările sale sintagma „buget public național”. Astfel, se
instituie un sistem unitar de bugete publice, care cuprinde: bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul
Trezoreriei Statului și bugetele altor instituții publice cu caracter autonom. Prin
aceste categorii de bugete se constituie și se gestionează resursele financiare publice.
La rândul ei, Legea nr.72/1996 a fost înlocuită prin Legea nr.500/2002 privind finanțele
publice14, în vigoare, cu modificări și completări, care a introdus o nouă formulă,
aceea de „sistem bugetar” care înlocuiește sintagma „buget public național”, dar
care are în conținutul ei aceeași structură, respectiv totalitatea bugetelor care se
înfăptuiesc în România într-un an financiar.
Legea nr. 500/2002 stabilește un obiect general larg al finanțelor publice, care
cuprinde principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea,
angajarea și utilizarea fondurilor publice, precum și responsabilitățile instituțiilor
publice implicate în procesul bugetar. Astfel, s-a reținut de către instanța de
contencios constituțional că în art. 1 alin. (2) lit. a)-i) din Legea nr. 500/2002 se
definește domeniul (sfera) noii reglementări, respectiv elaborarea, aprobarea,
executarea și raportarea privind bugetele ce constituie sistemul unitar al bugetelor
publice, în acesta fiind incluse și bugetele instituțiilor publice autonome și bugetele
instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii.
Așadar, Legea privind finanțele publice, definind la art. 2 pct. 38 noțiunea
de „sistem bugetar”, arată că acesta are semnificația de sistem unitar de bugete
care cuprinde bugetele prevăzute la art.1 alin. (2), respectiv bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului,
bugetele instituțiilor publice autonome, bugetele instituțiilor publice finanțate integral
sau parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor
speciale, după caz, bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii,
bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat și
ale căror rambursare, dobânzi și alte costuri se asigură din fonduri publice, bugetul
fondurilor externe nerambursabile și bugetele locale. Mai mult, Legea fundamentală
stabilește în art. 138 alin. (1) că „bugetul public național” cuprinde bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele locale ale comunelor, ale orașelor și
ale județelor.
În contextul celor arătate mai sus, s-a constatat că sintagmele „buget public
național”, respectiv „sistem bugetar” sunt sinonime, ele cuprinzând totalitatea
bugetelor care se întocmesc și se înfăptuiesc într-un an financiar, la nivelul unui stat,
prin intermediul acestora exercitându-se un control permanent asupra constituirii,
Potrivit art.1 alin.(2) din Legea nr.500/2002, „dispoziţiile prezentei legi se aplică în domeniul elaborării, aprobării, executării şi raportării: bugetului de stat; bugetului asigurărilor sociale de stat; bugetelor fondurilor speciale; bugetului trezoreriei statului; bugetelor instituţiilor publice autonome; bugetelor instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după
caz; bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii; bugetului fondurilor provenite din credite
externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri
publice; bugetului fondurilor externe nerambursabile”.
14
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repartizării și utilizării fondurilor publice, precum și asupra societăților care au
raporturi cu bugetul public național.

Concluzii
1. În dinamica legislativă, formula de „sistem bugetar” înlocuiește sintagma
„buget public național”, dar care are în conținutul ei aceeași structură, respectiv
totalitatea bugetelor care se înfăptuiesc în România într-un an financiar.
2. Indiferent de noțiunile utilizate în Legea fundamentală sau în legislația
infraconstituțională, bugetele instituțiilor publice autonome și bugetele instituțiilor
publice finanțate integral din venituri proprii fac parte din sistemul unitar de bugete,
așadar din bugetul public național15.
3. Având în vedere faptul că, în cadrul acestei lucrări, am prezentat o speță
a Curții Constituționale prin care s-a stabilit înțelesul „sinonim” al unor sintagme
prevăzute în legea fundamentală și în legislația infraconstituțională, reiteram că
în cazul soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate ridicate în faţa instanţelor
judecătoreşti sau de arbitraj comercial, potrivit dispoziţiilor Legii de organizare şi
funcţionare a Curţii Constituţionale nr. 47/1992, Curtea Constituţională funcţionează
ca o veritabilă instanţă de judecată, cu particularităţile determinate de natura activităţii
sale sau decurgând din chiar prevederile legii de organizare şi funcționare16, având și
un rol important cu privire dezvoltarea și explicarea noțiunilor de „sistem bugetar”,
„buget public național”, finanțe publice etc., care, dincolo de rolul său de garant al
supremației Constituţiei, are şi menirea de a contribui la crearea dreptului, pe cale de
interpretare17.

15
16
17

Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014.
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 30 ianuarie 1991.
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 17 iulie 1996.
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FERICIREA NU ESTE UN CONCEPT
JURIDIC
LE BONHEUR N’EST PAS UN
CONCEPT JURIDIQUE
Conf. univ. dr. Agata Mihaela POPESCU1

Rezumat
În nici un caz, fericirea nu se rezumă la o normă de drept, dar nici în
afara acesteia nu este posibilă. Fericirea, în ultimă instanță, este un produs
al libertății gândului și constrângerii generată și impusă de sentiment, prima
dimensiune fiind cea a universalității cugetului, idealului și cogniției, cea de a
doua a centrării pe nemijlocit, dar și pe sensibil, pe simțire, pe frumos, frumosul
fiind deja, ca și binele, un concept, o categorie filosofică, etică și estetică și
nu doar un efect senzorial. Dacă libertatea, în societatea omenească și în
întregul Univers, este, așa cum spuneau Platon și Hegel, necesitate înțeleasă,
sensibilitatea este, deopotrivă, simțire și cunoaștere sensibilă – deci directă și
holistică a lumii, adică a ceea ce se vede și se simte –, iar intersecția dintre
ele generează totdeauna un infinit deopotrivă sensibil și rațional. Pe această
intersecție poate fi definită, atât cât poate fi ea definită, și fericirea. Norma de
drept are, aici, rolul de a asigura substanța limitelor libertății condiționate
exterioare și neîngrădirii interioare a faptului generator de acel efect care, în
anumite condiții, poate fi numit fericire.
Cuvinte-cheie: fericire, drept, libertate, sensibilitate, raționalitate, valoare,
acțiune, efect

Résumé
Le bonheur, en tout cas, ne se résume pas à une norme de droit, mais ni
en dehors de ca il n’en est pas possible. Le bonheur est, en dernière instance,
un produit de la liberté de la pensée et de la limitation générée par sentiment,
1

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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la première dimension étant celle de l’universalité de la réflexion, de l’idéal
et de la cognition, le deuxième, celle de la centration sur le directement, mais
aussi sur le sensible, sur la sensibilité, sur le bonheur, le bonheur étant, comme
le bien, un concept, une catégorie philosophique, éthique et esthétique et non
seulement un effet sensorial. Si la liberté, dans la société humaine et dans
l’Univers entier, est, comme le disait Platon et Hegel, une nécessite comprise,
la sensibilité est, en même temps, ce qu’on appelle sentir et connaître en
sensible – donc directement et intégralement du monde, c’est-à-dire ce qu’on
se voit et ce qu’on se sent –, et leurs intersection génère toujours un infini
sensible et rationnel. Sus cette intersection, om peut définir, tant qu’on le
peut définir, le bonheur aussi. La norme de droit a, en ce cas, la fonction
de assurer la substance des limites de la liberté extérieure conditionné et de
la non-limitation intérieur du fait générateur de ce effet qui, dans certaines
conditions, peut être nomme le bonheur.
Mots-clefs: bonheur, droit, liberté, sensibilité, rationalité, valeur, action, effet

Introducere
Fericirea nu este un concept juridic, ci unul care ține de condiția umană.
Dreptul la fericire este o tautologie. Se înțelege că fericirea aparține omului complet,
omului dinamic, omului care trăiește într-un univers interdependent și, de aceea, face
parte intrinsecă dintr-un complicat proces de ființare, ca un summum al ei. De aici nu
rezultă că scopul suprem al vieții este fericirea, ci doar că fericirea poate face parte
din viață. Ființarea este un element de interioritate a ființei umane, este devenire ei
în sine, dar procesul este complicat, contradictoriu și chiar conflictual. De aceea,
în viață, fericirea apare, la majoritatea oamenilor, ca soarele printre nori sau ca o
ploaie într-un deșert. Ea are sens doar într-un context mișcător, devenitor, cu variații
complicate.
Fericirea nu se decide printr-un act juridic, nu se decide într-o instanță și de
către o instanță, scopul instanțelor nefiind acela de a garanta dreptul la fericire și a
interveni atunci când se încalcă acest drept, ci acela de a asigura respectarea legii
pentru sănătatea și normalitatea societății. Aici eu încerc să invoc starea sau condiția
de drept și de fapt generatoare sau posibil generatoare de fericire.
La urma urmei, viața omului este, în cadrul unui univers bio-psiho-social, cum
îl numea profesorul Mărgineanu, o succesiune de evenimente – planificate sau nu –
într-o compoziție foarte complicată, ca într-o simfonie, în care previzibilul se îmbină
cu imprevizibilul, așteptarea cu surpriza, cariera cu viața, constrângerea cu libertatea,
ființa cu ființarea, totul cu nimicul, realitatea trăirii cu perspectiva morții.
Fericirea nu este un concept juridic, ci un efet al unui modus vivendi, un flux
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de sentimente și de rațiuni spre un optim suveran, un summum al zilelor însorite și
nopților înstelate, o maximizare a stării de bine, o sinteză a trăirilor frumoase.

1. Ce este fericirea?
Dincolo de metaforă, fericirea face parte din viața omului, ca și nefericirea, dar
atingerea parametrilor ei ține de foarte mulți factori și de numeroase alte determinări
foarte complicate.
„Fericirea acestei lumi e trecătoare; căci ceea ce-i statornic nu se dobândește
prin lucruri nestatornice” (Kațha-Upanișad, 2.10)2
Ce este, așadar, fericirea? Un summum al ființării ființei, în sensul heideggerian,
ca interioritate care se reproduce pe sine și, deopotrivă, ca alteritate care se identifică
și se definește în raport, atât cu un altul, cât mai ales cu un altul al său? Omul este,
evident, ființă, iar ființa este ființare. Dinamica acestei procesualități atât în Dasein
(existența ca ființare, interioritatea ființării și devenirea ei, întrucât, și aici, intervine
factorul timp), cât și în ceea ce nu este Dasein, adică în exterioritatea ei, urmează,
credem noi, un sens, dar nu doar acela spre moarte – sensul obiectiv al existenței și
ființării –, ci și unul subiectiv, care ține de atingerea unei stări de bine, de frumos și de
deplin, sau de optim, în care toți parametrii procesualității ating, desigur, vremelnic,
acele cote care să permită performanța. Este, oare, fericirea, o stare de performanță
a ființei și ființării, sau doar un efect al unui efort îndelung, în care și prin care se
cumulează și se acumulează toate sinergiile posibile, toate scopurile și toate idealurile
împlinite?
Este oare fericire echivalentă cu starea alpinistului care ajunge pe Everest?
Sau fericirea este acea procesualitate complicată, asimptotică la un ideal, în care
omul se conexează axiologic la lume, la sine, adică la propria-i interioritate, la lume,
la Univers și la Dumnezeu, trecând peste obstacole și bucurându-se de fiecare clipă
însorită a inimii și a gândului? Greu de spus!
Fericirea este un concept, o stare, un lucru în sine, o trăire complicată și
deplină, sau o cogniție? În acest sens, rațiunea este oare capabilă să producă fericire?
Fericirea ține de individ, de comunitate, de instituții, de firme sau de omenire, în
general? Oare numai oamenii pot fi fericiți?
Ce anume generează fericire? Inima? Creierul? Sistemul imunitar și starea de
bine? Constrângerea? Libertatea? Rațiunea suficientă? Conștiința de sine? Norma de
drept?
Întrebările sunt numeroase, la fel ca și răspunsurile. Fericirea rămâne totdeauna
un ideal și un efect de efecte, un summum al ființei și ființării, dar și un construct
optim în procesualitatea devenirii. Viața omului, a societății și a lumii nu este lineară
și previzibilă, ci nelineară și complexă, în care certitudinile și incertitudinile fac și nu
Theofil Simenschy, Dicționarul înțelepciunii, Cugetări antice și moderne, Ediție întregită după manuscris și
prefațată de I. Oprișan, Editura SAECULUM VIZUAL, București, 2008, p. 276
2
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fac totdeauna casă bună, în care omul se zbate ca o frunză într-o lume de vânturi, ca
o corabie într-un ocean în care imensitatea nu exclude furtuna.
În conceptul de fericire – în măsura în care acceptăm că fericirea poate fi
conceptualizată –, se concentrează și se dispersează, deopotrivă, simțirea și trăirea,
sentimentul și gândul, sensibilitatea și rațiunea. Este, poate, și unul dintre motivele
pentru care Eminescu, nota, într-un caiet de la Convorbiri literare, citându-l pe
Ovidiu, una dintre cele mai frumoase, mai sensibile și mai tulburătoare reflecții3:
„Donec felix eris multos numerabis amicos,
Tempora si fuerint, nubila solus eris”
pe care o traducea astfel:
„Până ce ești fericit, numeri amici o mulțime,
Vremile grele viind, singur atunci rămâi”
Fericirea înseamnă, deopotrivă, expansiunea ființei în sine și în Univers,
concentrarea Universului în procesualitatea ființării, ca exterioritate interiorizată,
ca obiectivare a subiectivului, ca intuiție sensibilă, ca viziune directă a spiritului
către spirit, dar și ca posibilitate de a asculta și înțelege nemărginirea, acolo unde
sensibilitatea și rațiunea acceptă limitele și, mai ales, infinitul…
În Fenomenologia spiritului4, Hegel vorbește despre certitudinea sensibilă,
pe care o definește ca pe conștiința cea mai bogată, fără limite, atât în exteriorul ei,
cât și în interiorul ei, dacă o divizăm. Adică fiecare diviziune este, la rândul ei, fără
limite, chiar dacă nu este decât o parte a întregului. De aici rezultă capacitatea și
capabilitatea limitatului relativ, capacitatea și capabilitatea diviziunii de a ieși peste
limite, de a accesa universalul, nelimitatul, atât ca sensibilitate, cât și ca rațiune. În
același timp, ea este și cea mai adevărată, pentru că oglindește întregul, plinătatea.
Cu alte cuvinte, ea este adevărul cel mai abstract, dar și cel mai sărac, pentru că o
afirmație sensibilă, dată deci de simțuri – este (în sensul că există) – abstractă, dar
este și săracă. Certitudinea sensibilă este o cunoaștere esențială, întrucât se referă la
obiect și nu la însușirile lui. Prin Eu, această certitudine nu mai este în sine, ci devine
cunoaștere. Dar nu o simplă cunoaștere, ci o cunoaștere a ceea ce există. Adevărul
este dat de relația cu un Eu (Obiectul acesta există, pentru că eu îl văd).
Dar lucrul cel mai fascinant în această procesualitate complicată este conștiința
de sine. Conștiința de sine este, poate, singura care asigură accesul la cunoașterea
fericirii, întrucât fericirea aparține sinelui, este o calitate umană, ține de un ansamblu
de trăiri și de rațiuni, de sentimente și de raționamente. Conștiința de sine generează
ceea ce Hegel numește certitudinea de sine, iar certitudinea de sine este, în esența ei,
Gheorghe Văduva, Despre universul Eminescu, în Revista Cogito, Nr. 2 din iunie 2014, p. 9
Hegel, Fenomenologia spiritului, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2010, traducere de Virgil Bogdan, p. 63, ISBN 978-606-8162-03-4
3
4
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rațională. Ea conține, nemijlocit, în sine, universalul, adică legea, o lege care, găsinduse în ființa pentru sine a conștiinței, devine (este) lege a inimii.5 Acestei inimi (care are
o lege pentru sine), i se opune însă o realitate. Apare astfel o contradicție între lege și
singularitate. Realitatea este, astfel, pe de o parte, o lege care oprimă individualitatea
singulară, contrazicând legea inimii, și, pe de altă parte, o omenire care nu poate
urma legea inimii, care suferă, fiind supusă unei necesități străine.6 Legea inimii,
aparținătoare individului, pare a fi aducătoare de fericire, dar, prin realizarea ei, ea
devine lege universală și, deci nu mai aparține inimii, deci nici individului, golinduse de singularitate. Dar individul nu recunoaște această universalizare liberă decât
în forma ființei-sale-pentru sine, deși această universalitate îi aparține, fiind, de fapt,
creația lui. Pe un astfel de raționament se poate construi, într-un fel sau altul, și
conceptul de fericire.
Conceptul este, de fapt, ceea ce obiectul este în sine, iar obiectul – ceea ce
este ca obiect, adică pentru altul. A-fi-în-sine și a-fi-pentru-un-altul sunt, bineînțeles,
unul și același lucru. La fel și însinele obiectului și ființa acestuia pentru un altul sunt
unul și același lucru.
Fericirea apare astfel ca un efect variabil al unor procesualități complicate, în
care legea inimii, universalizându-se, își pierde esența, nemaiaparținând singularității,
dar individul nu se poate detașa de ea, întrucât, prin ea, el a creat această universalitate
care, pe de o parte, îl supune și, pe de altă parte, îi oferă acces la întreaga omenire și
la întreaga cunoaștere.
Felix qui potuit rerum cognoscere causas, scria Virgiliu.
În acest caz, fericirea se definește la întâlnirea dintre sensibilitate și cunoaștere,
dintre gând și sentiment, dintre efortul căutării, descoperirii, înțelegerii și emoția
reușitei, a escaladării unui summum cognitiv, unui pisc rațional, ceea ce ar echivala
cu întoarcerea legii inimii la propriile sale izvoare.

2. Valoarea, acțiunea umană și fericirea
Cele trei categorii esențiale care țin nemijlocit de om și de comunitatea
oamenilor sunt: valoarea, interesul și acțiunea umană. Desigur, oamenii trăiesc în
interiorul unui sistem de valori, pe care ei înșiși și l-au creat, prin acțiunea umană. Iar
singura care generează condiția, suportul civilizațional, infrastructura și patrimoniul
este acțiunea umană. Valoarea nu vine de la sine, valoarea nu este un lucru în sine,
ci un rezultat al acțiunii umane, al muncii oamenilor. Un rezultat care primește
recunoaștere socială și individuală, un rezultat care se tezaurizează și, astfel, intră
în patrimoniul material și spiritual al comunității și al lumii, situându-se astfel la
temelia solidă și, în același timp, dinamică și complexă a acesteia. Valoarea este ceea
ce rămâne după ce totul a trecut. Valoarea este efectul tezaurizat al acțiunii umane.
5
6

Hegel, Ibidem, p. 215
Ibidem
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Valorile se asamblează în sisteme de valori, iar aceste sisteme constituie osatura și
structura de rezistență a culturii și civilizației. Conceptele fundamentale ale unei
civilizații se află în cultură, adică în sistemele de valori ale acelei civilizații. Acest
lucru este foarte important, întrucât omul nu trăiește haotic într-un spațiu haotic, ci
într-un sistem organizat în care funcționează, deopotrivă, gândul și fapta, libertatea
și norma, inteligența creativă și truda constructivă.
Omul este valoros nu prin faptul că există, ci prin faptul că există într-un sistem
organizat și într-o procesualitate dinamică și forte complexă, ca element creativ și
productiv, ca esență și fenomen, ca individ și societate. Omul care nu muncește și nu
produce nimic, omul care nu știe, nu înțelege, nu poate, nu este o valoare, ci doar un
individ. În general, nu există oameni fără valoare, decât aceia care, din diferite cauze,
nu au capacitățile necesare pentru a lupta cu viața, pentru a produce, pentru a crea.
Această afirmație nu privește, desigur, persoanele cu handicap, persoane care au nu
numai dreptul la o viață decentă și la fericire, ci și la mijloacele necesare pentru a fi
fericite. Ne referim la capacitatea și capabilitatea lor de a-și valorifica aptitudinile și
calitățile, de a crea și de a produce valoare.
„Valoarea omului – scria Hegel în Principiile filosofiei dreptului – este apreciată
după comportarea sa interioară și, cu aceasta, punctul de vedere moral este libertatea
ființând pentru sine”7 Libertatea ființând pentru sine nu este egoism, ci construcție
interioară, automodelare, capabilitate de a ființa, resursă generatoare de potențial
intelectual, de potențial uman, de capital uman, resursa umană fiind, potrivit noilor
concepte ale managementului condiției umane, singura resursă nedegradabilă.
Omul este situat în centrul Universului, fiecare om individual fiind un univers,
adică o identitate unică și irepetabilă pe planeta Pământ și în Univers.
Valoarea supremă a omului constă în capacitatea și capabilitatea sa de a produce
valoare. Dar omul nu este nici capital, așa cum se susține astăzi sus și tare (ca și ieri,
dealtfel, Marx fiind acela care a spus că omul este cel mai prețios capital), nici doar
resursă nedegradabilă, ci o complexitate în sine și pentru sine, în interioritatea sa și în
exterioritatea sa interactivă, totdeauna capabil de a crea, a se crea, a inova, a produce
și a tezauriza.
În procesul evoluției omului, are loc și o deplasare a conținutului sentimentelor
de la egoism spre altruism, datorită dezvoltării simpatiei. Această dezvoltare va duce,
în cele din urmă, la apariția unei nevoi imperioase, organice, în om și în mediul
oamenilor, acelea de a-și face reciproc bine.8
Herbert Spencer, în „Bazele moralei evoluționiste” afirmă că „ținta ultimă a
progresului moral este altruismul social; el va duce, în final la acel stadiu în care
„grija fericirii celorlalți va deveni, pentru fiecare, o nevoie organică”, datorită,
bineînțeles, „progreselor inteligenței”.9
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Principiile filosofiei dreptului sau elemente de drept natural și de știință a statului, traducere de Virgil Bogdan și Constantin Floru, Editura Academiei, București, 1969, p. 132
8
P.P. Negulescu, Scrieri inedite II, Destinul omenirii, vol. V, Editura Academiei, București, 1971, p. 724
9
P.P. Negulescu, Ibidem, pp. 724-725
7
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Este cunoscută teoria organicistă a lui Spencer, dar asocierea conceptului de
fericire, și fericirea ca atare, ca sentiment, ca scop și ca efect, dezvoltării personalității,
mai ales a inteligenței, a conceptelor de civilizație și cultură, de progres organic al
ființei umane, este nu numai posibilă, ci și realistă. Desigur, fericirea este legată de
o stare, ține de condiția umană, de mulți alți parametri, în afară de cel al dezvoltării
inteligenței, dar ea nu poate fi separată de civilizație și de cultură, de gradul de
dezvoltare a personalității umane, de lumea oamenilor, de mediul uman.
Se poate oare desprinde de aici concluzia că fericirea este mai accesibilă
oamenilor educați decât celor care, din varii motive, au rămas, în ceea ce privește
educația și comportamentul, la un nivel inferior, în anumite locuri chiar foarte scăzut,
aproape primitiv? Oare triburile din Amazonia, muncitorii necalificați, țăranii simpli,
care trudesc de veacuri pământul, oamenii săraci și cei care locuiesc în condiții
precare etc. nu au acces la fericire și nu cunosc acest concept?
Desigur, la această întrebare nu se poate răspunde tranșant. Uneori, sunt
oameni foarte bogați, realizați din toate punctele de vedere, care, nu numai că nu
sunt fericiți, dar ajung până acolo încât să-și pună capăt zilelor. Și sunt o mulțime de
oameni săraci, care se mulțumesc cu foarte puțin și pentru care, de cele mai multe ori,
fericirea înseamnă să aibă în fiecare zi ce pune copiilor pe masă.
Așadar, fericirea nu reprezintă același lucru pentru întreaga omenire. Ea ține
atât de o seamă de posibilităţi materiale și spirituale, cât și de nivelul de aspirație,
de visuri și idealuri, de consonanța dintre ce-și dorește omul și modalitățile prin
care-și poate îndeplini această dorință. Pentru interlopi, hoți și criminali, momentele
de fericire pot fi acelea în care reușesc să-i nenorocească pe alții, să fure din avuția
națională și să-și asigure, prin astfel de mijloace, un anumit nivel de bunăstare, de
putere și de influență.
Desigur, bătălia pentru putere și influență nu este specifică doar lumii interlope
și criminale, ci și lumii în care trăim noi astăzi. Adesea fericirea unei țări sau a unor
grupuri de interese – în măsura în care putem vorbi de o fericire de grup sau de
comunitate și nu doar de una care ține de individ – presupune, adesea, nu doar
performanța internă, un management de mare calitate și eficiență, ci, cel mai adesea,
înrobirea altora, câștigarea unor confruntări (economice, financiare, politice, cognitive
și chiar militare, mai ales militare). Pentru că, orice s-ar spune, lumea se află într-o
continuă confruntare, într-o continuă competiția în care, cu toate reglementările în
vigoare, se trece cu ușurință peste limite, ca și cum am fi într-un război care a depășit
cadrul organizat al unei astfel de confruntări violente și a intrat într-o etapă haotică.
Mai mult, după unii autori, războiul acestei lumi este unul continuu și
se desfășoară prin toate mijloacele, începând cu cele economice, cognitive,
informaționale, mediatice, diplomatice, politice etc. și ajungând adesea la cele
militare. În acest război permanent, care se desfășoară în mod hibrid, cu intensități
și amplitudini variate, cu forțe, mijloace și acțiuni extrem de diferite, fericit e cel
ce câștigă una sau mai multe bătălii, iar nefericit este cel care pierde. Iar perdanții
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acestui război continuu al lumii de azi sunt totdeauna țările sărace și miliardele de
oameni care trăiesc doar cu câțiva dolari pe zi.
Aici ar trebui să intervină norma de drept. Pentru că sensul dreptului, cum
știm cu toții, este nu numai acela de a transforma în lege, adică în obligație asumată,
adică în constrângere, o realitate sau o cutumă, o voință, un interes sau o dorință –
cum se întâmplă astăzi –, ci și acela – și mai ales acela – de a asigura cadrul necesar
pentru ca oamenii să poată trăi pe lumea aceasta în condiții decente, fără să fie,
direct sau indirect, sclavii altor oameni care chiar cred că au un drept dumnezeiesc să
înrobească semenii lor vulnerabili sau doar mai puțin norocoși.

Concluzii
1. Fericirea este un drept sacru. Este un summum (un pisc) al condiției umane
care înțelege efectul divin, sinele sinelui. Este idealul spre care se deplasează fiecare
om, fiecare ființă, fiecare comunitate și fiecare gând. Nimeni nu este însă îndreptățit
să devină fericit pe nefericirea altuia, așa cum nimeni nu poate acționa în justiție pe
cineva pentru că nu i-a asigurat materializarea dreptului la fericire.
2. Fericirea este, în același timp, o construcție complicată, deopotrivă sensibilă
și epistemică, în care contează valoarea ființei umane și a comunității, capacitatea și
capabilitatea, truda și cunoașterea, vocația și caracterul, altruismul și responsabilitatea,
respectul și iubirea, cunoașterea și, mai ales, munca.
3. Oamenii cu adevărat fericiți nu sunt ce-i ce-și doresc cu orice preț fericirea,
ci acei oameni care trăiesc în ceea ce fac, în ceea ce gândesc, în sine și în comunitate,
în limitele posibile și în eforturile necesare pentru depășirea acestora în vederea
construirii unui univers mai bun și mai frumos.
4. Fericirea este și, probabil, va fi totdeauna un optim al ființării ființei umane,
atât în sine (Dasein), cât și în exterioritatea sa, dar nu în mod izolat și egoist, ci într-o
armonie dinamică, în care devenirile nu se îndepărtează de esența lor, iar esența nu
operează reduceri eidetice în spațiul construcției sensibile și raționale. Ești fericit
atunci când reușești, atunci când escaladezi Everestul din tine însuți și din universul
în care trăiești.
5. Omul trăiește, deopotrivă, într-un sens unic și irepetabil și într-o
procesualitate în care, pentru a exista, trebuie să gândească, să creeze, să trudească,
să cunoască, să înțeleagă, să simtă, să fie responsabil, să iubească. El trebuie să tindă
totdeauna spre un nivel al maximei sale competențe, dar să găsească în interiorul său
acele mijloace care să-i asigure, pe de o parte, accesul deplin la propriile-i resurse și,
pe de altă parte, capabilitatea și capacitatea de a fi totdeauna om între oameni. Pentru
că nu există fericire acolo unde nu există omenie.
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ONTOLOGIA (ÎNȚELEPCIUNEA)
PĂMÂNTULUI, CONSTRUCT
ESENȚIAL ÎN SPIRITUALITATEA
CANTEMIREANĂ
ONTOLOGIE (LA SAGESSE)
DE LA TERRE, CONSTRUCTION
ESSENTIELLE DANS LA
SPIRITUALITE CANTEMIRIENNE
Conf. univ. dr. Agata Mihaela POPESCU1

Rezumat
Unul dintre cei mai mari cărturari ai timpului său, dar și ai epocilor
care au urmat, de valoare europeană și mondială – Dimitrie Cantemir – se
caracterizează, între altele, și prin generarea, în și prin întreaga sa operă, a
unor coordonate științifice și culturale esențiale, puternice și perene, sinergice
și enciclopedice, care definesc, începând cu Sacrosanctae…, operă filosofică
sistematică din tinerețe, dar și în scrierile care au urmat, o adevărată
ontologie a pământului românesc, filon de mare rezistență, de care nu s-a
despărțit niciodată, chiar dacă a fost nevoit să trăiască cea mai mare parte a
vieții în afara hotarelor românești. Mirabila înțelepciune a pământului natal
se regăsește în fiecare dintre operele sale, ca o piatră însuflețită, ca o temelie
indestructibilă, ca o esență. În cele ce urmează, vom încerca să subliniem
această caracteristică esențială a operei cantemirene.

Cuvinte-cheie: ontologie, esență, formă, enciclopedie cantemireană,
înțelepciune a pământului.
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Résumé
L’un d’entre le plus grand érudits de son temps, mais aussi des époques
qui ont suivi, de valeur européenne et mondiale – Dimitrie Cantemir – se
caractérise, entre autres, par la génération en et par son œuvre entière,
des coordonnées scientifique et culturelles essentielles, fortes et pérennes,
synergiques et encyclopédiques, qui définissent, en commençant aves
Sacrosanctae…, l’œuvre philosophique systématique de sa jeuneuse, mais
aussi dans les écritures qui ont suivi, une vrai ontologie de la terre roumain,
philo de grande résistance, de lequel il ne s’est séparé jamais, même s’il soit
obligé de vivre la pus parte de sa vie en dehors de frontières roumaines. La
merveilleuse sagesse de la terre natale se trouve en chaque de ces œuvres,
comme une pierre animé, comme un fondement indestructible, comme une
essence. En ce qui suit, nous essayons de souligner cette caractéristique
essentielle de l’œuvre cantémirienne.

Mots-clefs: ontologie, essence, forme, encyclopédie cantémirienne, sagesse
de la terre

U

na dintre caracteristicile esențiale ale operei cantemirene o constituie
discutarea marilor idei, a marilor concepte și, mai ales, a marilor sisteme,
îndeosebi a celor ale antichității, dar nu în abstract, ci dintr-o perspectivă deopotrivă
a filosofiei naturii, a ontologiei și, bineînțeles, a teologiei. În unele lucrări elaborate
în țara noastră înainte de 1989, s-a insistat pe separarea perspectivei teologice de cea
a filosofiei naturii și a ontologiei, pentru a accentua caracterul materialist-dialectic
al operei cantemirene. Personalitatea științifică a lui Dimitrie Cantemir, a marelui
cărturar Dimitrie Cantemir, nu este una dihotomică, nici una fluidă, schimbătoare,
ci una de tip integral, în care se regăsesc toate calitățile unui om care și-a consacrat
viața studiului, științei, cunoașterii și slujirii marilor idealuri ale poporului său. De
aceea, filonul esențial al structurii de rezistență a gândirii și operei cantemirene îl
constituie ontologia pământului natal, înțelepciunea pământului.
Cantemir este un gânditor umanist, un spirit peste timp, un cărturar de tip
implicit, care trăiește efectiv în ceea ce scrie și scrie efectiv ceea ce trăiește. Iar
esențialul propriilor trăiri se află în credință. Lucrarea sa de tinerețe Sacrosanctae
scientiae indepingibilis imago (Imaginea de nezugrăvit a științei sacrosante) a fost
scrisă în jurul anului 1700, la Constantinopol. Autorul avea, pe atunci, 27 de ani. Deci
la șapte ani după ce a devenit învățăcel și ostatic al sultanului, la Constantinopol.
Ea nu a strălucit la vremea când a fost scrisă, deși Cantemir a conceput-o ca pe
o componentă a unei opere filosofice mult mai vaste. Este prima lucrare filosofică
originală românească.� Această scriere reprezintă crezul său creștin ortodox. Autorul
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nu-și propune cercetarea naturii, ci folosirea intelectului pentru cunoașterea creației
lui Dumnezeu. Cunoașterea pe care el o relevă în Sacrosanctae… nu este una a
simțurilor, a științei senzitive. Intelectul, la rândul lui, nu este capabil să iasă de unui
singur din capcana simțurilor 1, ci are nevoie de ajutor divin. El nu consideră știința
senzitivă demnă de încredere și extrage din opera lui Van Helmont peste 800 de
pagini, tocmai spre a-și ușura instrumentarul metodologic de cunoaștere a cunoașterii
divine. Nu este însă adeptul lui Helmont, ci folosește instrumentele acestuia în folosul
spiritualității sale, a crezului său politic – acela de a lupta împotriva Imperiului
Otoman. Deși nu acceptă metafizica aristotelică, studiază foarte atent logica acestuia.
În capitolul care se referă la Creația – Facerea –, el analizează, din perspectivă
creștină, cele șase zile ale creației. Aceste zile nu sunt ante-lume, ci contemporane
lumii, intrinseci și, în același timp, exterioare. De aceea, creația nu a încetat, nu s-a
terminat și nu se încheie niciodată. Trecătoare sunt doar creațiile, nu și creația. Chiar
și Adam este un exil în eternitatea în care a fost creat, cu perspectiva întoarcerii în
aceasta.2
Știința sacrosanctă nu este la îndemâna oamenilor, nu poate fi zugrăvită. Ea
constă în posibilitatea accesului, cu mijloacele modeste ale omului, la cunoașterea
divină, credința fiind esențială în acest univers.
Odată fixate aceste coordonate de acces la înțelegerea cunoașterii divine, viitorul
mare cărturar, își creează un fel de concept al conceptelor, un Absolut în interiorul
căruia va încerca ulterior să cunoască, să înțeleagă și să slujească devenirile. Acest
Absolut, care înseamnă știința sacrosanctă, cunoașterea Dumnezeiască, departe de
a fi un gen proxim, care să permită o diferență specifică, este o temelie și, în același
timp, un cer deschis spre infinit în care contează foarte mult reperele, construcția
interioară, demonstrația, detaliile, legile și obiceiurile pământului.
În acest sens, poate cea mai reușită și mai complexă operă a sa o reprezintă
romanul, mai exact construcția literară alegorică, de o frumusețe aparte și de o
înțelepciune tulburătoare, Istoria ieroglifică.
In Izvoditoriul cititorului, sănătate, autorul notează:

Deci stâlpul voroavei neamestecat a ținea de vii pofti, după obiceiul parenhesii, din mijloc țirălamul carile sentința
cuprinde, cu ochiul râdicând, cursul istorii necurmat și stâlpul voroavii nefărâmat vei afla”3. Cantemir, încă din
cuvântul către cititor, ține să arate că este important ca scrierea despre pământul nostru și despre cei care-l locuiesc
să se facă și în limba română, cuvintele străine (grecești, latinești etc.), fiind și ele explicate. El arată că doar atât nu
este destul, ci trebuie să-l rugăm pe Dumnezeu să ne ajute „ca toată învățătura loghicăi pre limba noastră în curând
să videm”.4
„

În acest sens, chiar după încheierea cuvântului către cititor, autorul alcătuiește
o Scară a numerelor și cuvintelor streine tâlcuitoare, pe care le explică scurt, frumos
1
2

Conf. univ. dr. Agata Mihaele Popescu, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”.
Dragoș Popescu, Timpul creației sacre în Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago, de Dimitrie Cantemir,

http://www.institutuldefilosofie.ro/e107_files/downloads/Revista%20de%20filosofie/2014/
DRAGOS%20POPESCU,%20Timpul%20creatiei%20sacre%20in%20Sacrosanctae%20
scientiae%20indepingibilis%20imago.pdf
3
4

Dragoș Popescu, Ibidem, p. 3 (53)
Dragoș Popescu, Ibidem, p. 10 (60)
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și foarte cuprinzător. Spre exemplu: aporia (el.) – întrebare cu prepus, carea poftește
dezlegare; apofthegma (el.) – cuvânt, voroavă aleasă, filosofască; argument (lt.) –
dovadă, cuvânt, voroavă doveditoare; metafizic (el.) – acela ce are știința a celor
peste fire; metafizica (el.) – învățătura carea arată lucruri mai sus de fire (ontologia).
Cele scrise de Cantemir în acest frumos roman se referă la Monarhia Leului
(Moldova) și la Monarhia Vulturului (Țara Românească). Deși tema acestei superbe
lucrări este conflictul dintre Cantemir și Brâncoveanu, el găsește cu cale să aducă în
pagină, prin glasul patrupedelor și păsărilor care vorbesc aceeași limbă – frumoasa
limbă română – valorile, obiceiurile, gâlcevile, necazurile și metehnele pământului,
adică ale neamului nostru, în context regional și universal. Cartea este romanul
unui conflict politic, cel dintre Cantemiriști și Brâncoveanu, dar modul cum este
conceput, scris și realizat îi dă acestuia o valoare cu totul deosebită, prima de acest
gen din literatura română.
Deși el însuși implicat în acest conflict, Cantemir reușește totuși să se detașeze
de subiectivismul conducerilor politice ale celor două țări românești și de pretenția
lor la întâietate, relevând că ele ar fi mai vechi decât respectiva „începătură a
răutăților”. Această începătură se referea, desigur, la dușmănia dintre Cantemiriști
și Brâncoveanu, dar și la împrejurările (unele fixe, așa lăsate, altele dobândite) care
fac ca unele ființe să fie patrupede, iar altele zburătoare. Adunarea moldovenilor
și muntenilor de la Arnăut-chioi (localitate situată în apropiere de Adrianopol) din
vara anului 1703 pentru alegerea lui Mihai Racoviță ca domnitor al Moldovei este,
exprimată printr-o alegorie ce conține un „sfat” dintre patrupede și zburătoare, într-o
problemă de foarte mare importanță – alegerea unui demnitar, după destituirea altui
demnitar.
Desigur, în cele două țări, exista (și încă există) obiceiul de a-i asemui pe unii
dintre oamenii importanți cu animale de pradă sau cu păsări de pradă. În practica
vremurilor, unii chiar așa au și fost porecliți și așa le-a rămas numele: Lupu, Ursu,
Vulturescu, Corbu, Pițigoi etc. Restul oamenilor, care, practic, n-au nicio putere,
sunt asemuiți, de o parte cu boul, oaia, capra etc. și de cealaltă, cu lebăda, dropia,
găina, curca etc. La această adunare, trebuiau să participe toate viețuitoarele, după
modelul celor care aveau loc și în realitate, nu numai în vechea Eladă, ci chir și în
ținuturile noastre, un fel adunare a obștei, și cărora Cantemir le zicea dimocratice.
Disputa celor două tabere îmbracă toată gama de comportamente specifice
tuturor componentelor societății, de la vârf până jos de tot, iar împărții – Leul și
Vulturul – sunt nevoiți să la audă pe toate, fiecare gândindu-se, evident, la partea
sa. Autorul ridiculizează pe fiecare dintre cei doi, dezvăluind, de fapt, complicatele
metehne ale puterii și creând una dintre cele mai frumoase alegorii ale timpului.
Sfada puterilor, bătălia pentru a avea câștig de cauză, arta negocierilor din zilele
noastre, complicata implicare a tuturor (ceea ce complică și mai mult lucrurile,
tarele democrației directe, dar care era, totuși, cea mai bună a timpului), de unde și
constatarea foarte pământeană a mitului popular: „și precum unul nu biruia, altul
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nu să biruia” Dar, totuși, oricât de dificil și de primejdios ar fi sfatul (pentru că în
orice moment fiarele și nefiarele puteau ieși din limitele voroavei și se năpusti unele
asupra celorlalte), monarhul este cel care decide. Pentru că „în descâlcitura gâlcevii
aceștiia, puterea monarhii noastre lângă noi să oprim și pre dimocrația voastră
epitrop monarhiii noastre să punem”. Cantemir așa gândea. Monarhul este foarte
important, lui îi aparține decizia. Ceilalții, adică marii boieri – dimocrația cum îi
numea Cantemir – sunt doar sfătuitori, adică epitropi. El susține necesitatea păstrării
obiceiurilor și, evident, a tradiției, adică a legilor pământului, în treburile statului.
Numai acestea – adică identitatea și puterea pământului – pot să consolideze puterea
statului. Negarea obiceiurilor și schimbarea regulilor ar duce la slăbirea statului și
la creșterea influenței și puterii otomane asupra celor două state românești. Jocul de
cuvinte și de simboluri – putință-neputință – relevă gândirea lui Cantemir, efectul
studiilor sale și a înțelepciunii sale asupra unui sistem de guvernare, care nu exclude
principiile democratice, dar dă puteri autoritare domnitorului.
Intervine în discuție Vidra (Constantin Duca), cea care avea origine dublă,
fostul domnitor fiind, după mamă, moldovean și, după tată, grec, deci aparținător
apei, adică Imperiului Otoman. Dar această intervenție reprezintă, de fapt, punerea
în operă a unui concept de jurisprudență, foarte important. Este vorba de principiul
obiectivității. Or, nu poți să fii obiectiv dacă tu, ca judecător, și împricinatul faceți
parte din același grup de interese. Cantemir consideră că interesele pot schimba atât
„pravila dreptății” și „dreapta socoteală”, în sensul lor juridic, cât și adevărul, care
aparține de știința logicii.6 Aducerea în dezbatere a juridicului și a logicului, adică
a principiilor juridice și morale și a principiilor adevărului logic este una dintre
contribuțiile lui Cantemir la crearea unor universuri de sinteză, a unor spații de
sinergie în ceea ce privește conexiunile realului cu abstractul, a filosofiei cu științele,
a faptului cu conceptul, a adevărului juridic cu adevărul logic. În general, în maieutica
constructului înțelepciunii pământene românești, există un giudeț al sufletului cu
trupul și, deopotrivă, o intersecție a bunului simț cu subtilitatea cunoașterii și cu cea
a experienței.
Replicile și insinuările sunt, în continuare, inteligente și usturătoare, Duca,
domnul mazilit, nefiind nici moldovean pe deplin, nici muntean mai deloc, ci doar
moldovean după mamă și doar grec după tată, reprezintă tocmai situația ideală care-i
prilejuiește lui Cantemir ocazia de a crea o aporie ipothetică, adică o încurcătură fără
ieșire („că precât ieste de folos la vremea de trebuință cuvântul cuvios, cu atât ieste
de împuțicios cuvântul aceluia carile de nime neîntrebat tuturor dă sfat”6). Iar cel
care o face – Vidra, adică fostul Domn – este tocmai cel cu musca pe căciulă.
Fiecare dintre cei doi monarhi avea un sfat domnesc cu care s-a prezentat la
această întâlnire. Iar Cantemir era un foarte bun cunoscător al acestor realități. El nu
era deloc străin de urzelile boierilor, de aceea dorea purificarea sfatului domnesc, prin
5

5
6

Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică, Izvoditoriul cititorului, sănătate, p. 13, vol. I,
Ibidem, p. 15
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eliminarea elementelor dăunătoare. În cele din urmă, Vidra a fost izgonită din cele
două tabere („pizma veche este ca cariul în inima copaciului”7). Dar, Vidra, alungată
din Monarhia patrupedelor, fără să poată trece în cea a zburătoarelor, hotărăște
să treacă în Monarhia apelor, adică a Imperiului Otoman… Îl demască însă și pe
Bâtlan (Dimachi), pasăre de aer și pasăre de apă, adică om pus în slujba muntenilor,
dar slujind și interesele turcești, Imperiul apei. Duca își recunoaște greșelile, dar,
invocând principiul juridic non bis in idem (nu este drept să se dea două pedepse
pentru aceeași vină), nu este de acord cu exilul său. De asemenea, el se folosește și
de un alt principiu juridic, acela de a nu se da o pedeapsă doar pa baza depoziției unui
singur martor. Faptul că și astăzi, în anul de grație 2016, se deschide acțiune penală
împotriva unui demnitar doar pe baza unui denunț, arată că vremea descrisă atât de
amănunțit și satirizată subtil de Cantemir în Istoria ieroglifică nu s-a schimbat prea
mult. Vidra citise multe cărți de filozofie și, în apărarea ei, invocase, între altele, și
teorema potrivit căreia două mărimi egale cu o a treia sunt egale între ele.
Vidra (Duca, domnul mazilit) folosește cu abilitate principiile de drept în
apărarea sa, dar, când își dă seama că nu are nicio șansă, trece la atacarea subtilă a
lui Mihai Racoviță (Struțo-cămila8), folosind domeniul filosofic, mai ales elementele
de logică. Cantemir, cărturar de excepție, nu poate să nu recunoască și să nu releve
cultura juridică și filosofică a lui Duca, chiar dacă avea un puternic cui împotriva lui.
La un moment dat, Vidra, invocând un alt principiu important din logică,
spune că „doaă fire într-un ipohimen neputând sta” (două naturi diferite nu pot
avea o substanță comună). Prin aceasta, Duca punea la îndoială obiectivitatea
acelei adunări. De unde rezultă că are dubii în ceea ce privește respectarea regulilor
adevărului. Desigur, el trage cenușa pe turta lui și se folosește de logică în interesul
lui și nu în cel al adevărului. Această meteahnă face parte, din păcate, din obiceiurile
noastre pământene, din firea oamenilor cramponați de putere. Nu este, desigur, un
concept eminamente românesc, ci unul universal, dar Cantemir, un bun cunoscător
al logicii lui Aristotel, și un admirator al acesteia, el însuși scriind un compendiu
de logică, doar cu doi ani înainte de această adunare de la 1703, sesizează această
tendință de folosire a logicii în interes personal și o relevă prin pagini subtile în
Istoria ieroglifică.
Faptul că, în această alegorie, Cantemir trage o linie între moldoveni (patrupede)
și munteni (zburătoare), prin aceasta relevând importanța identităților (deși ambele
categorii vorbeau aceeași limbă), dar și adunarea lor pentru a desemna, în una dintre
ele, o mărime, reprezintă o negare a imobilismului logic aristotelian și o acceptare
a posibilității devenirii, transformării, în interiorul aceleiași substanțe. Natura și
viața socială conțin deopotrivă, această realitate și această posibilitate. Cantemir, un
foarte bun cunoscător al filosofiei timpului său, a aprofundat conceptul heraclitean
al dezvoltării, al transformării al devenirii, conținute într-o singură substanță: focul.
7
8

Ibidem, p. 38
Ibidem, p. 44, subsol.

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(28)/2016

81

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
Modalitatea devenirii invocată în această amplă lucrare este firea.
Duca spune că alungarea lui din cele două elemente (aerul și pământul) nu este
normală, natura lui fiind dublă (de patruped, moldovean, și de zburător, muntean).
Dimpotrivă, natura sa fiind dublă, el ar putea candida la domnie și în Moldova și în
Țara Românească. Poate oare fi el comparat cu Mihai Racoviță care este lipsit de
orice însușire („cămila nepăsărită și pasirea necămilită, căriia unii, alcătuindu-i
numele, Struțocămilă îi dzic”9) ?
Istoria ieroglifică relevă o adunare a animalelor și păsărilor, ceea ce, desigur,
reprezintă o apropiere și, efectiv, o devenire a unei mulțimi formate din elemente
care nu se intersectează, adică din mulțimi vide. Și totuși, această adunare are loc și
ajunge, în cele din urmă, printr-o maieutică deopotrivă paradoxală și constructivă,
la o finalitate. Intervenția Vidrei (Duca) aduce unele principii ale dreptului și unele
elemente ale logicii în această ecuație dintre două imposibilități… posibile. Mai ales
logica intră aici între ciocan și nicovală, dezvăluindu-și contradicțiile metodologice,
de o parte fiind aristotelismul și de cealaltă parte empirismul logic, ca metodă.
Căprioara de Arvia tocmai face asta. Spune că nu va apela la logică, ci va
spune doar ce a văzut cu proprii săi „ochi arăpești”. Corbul apără Struțocămila
folosind silogismul, în ambele dimensiuni sau roluri: pentru distrugerea silogismului
Vidrei și pentru construirea silogismului său, adică a unei noi domnii.
Oricât de vicleană a fost intervenția Ciacalului, a Vulpii a fost și mai vicleană.
Maxut afirmă că din raționamentul domnului Țării Românești, al Vulturului,
lipsește o premisă și, deci, apelează la entimemă (silogism ritoricesc, cum îl numește
Cantemir), de unde rezultă că, în intervenția sa, Corbul nu era logician, ci doar retor,
adică orator.
Interesante sunt și considerațiile nu prea onorante la adresa Privighetoarei
(Cacavela, fostul său profesor din anii tinereții), de unde rezultă că, între timp,
relațiile dintre dascăl și fostul său învățăcel s-au mai răcit. Dar și acestea fac parte
din sarea pământului, din faptul că nu numai apa nu este aceeași, într-un punct din
același râu, ci nici pământul nu rămâne același deși se află sub același acoperiș al
cerului.
Cantemir nu scapă prilejul să releve și limitele logicii. Ea este o formă a
cunoașterii (prin judecăți și raționamente), nu cunoașterea însăși. Ea nu pătrunde
„înlăuntrul cămărilor firii”, nu ajunge la esența lucrurilor. Cunoașterea însăși este
obiectul filosofiei, nu al logicii.
Punerea în alegorie a adunării de la 1703, la trei ani după ce scrisese
Sacrosanctae…, și la doi ani după ce scrisese un compendiu de logică (Compendiolum
universae logices institutiones), relevarea, prin glasul păsărilor, patrupedelor etc. a
marilor probleme ale relațiilor dintre Moldova și Țara Românească, dar și ale științelor
vremii (care, într-un fel, continuă preocupările anterioare ale marelui cărturar) relevă,
încă odată, interesul deosebit al lui Cantemir pentru spațiul românesc, dramatismul
9

Ibidem, p. 46
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înțelepciunii pământului și valorilor morale ale vremii, dar și identitatea condiționată
a celor două țări românești.
În același timp, Istoria ieroglifică se constituie într-un fel de tribunal al
științelor, bătălia ducându-se între aristotelism și efectele străduințelor cercetătorilor
pentru a genera noi concepte și teorii sau pur și simplu pentru a releva limitele,
incoerențele și inconsecvențelor vechilor științe.
Lectura Istoriei ieroglifice este interesantă și captivantă și azi, deși, datorită
evoluției limbii, este destul de dificilă. Această lucrare literară a lui Cantemir se
constituie într-o adevărată bijuterie a timpului, care aduce în spațiul cuvântului nu
doar problemele pământului românesc din acele timpuri, ci și pe cele ale științelor
vremii. Desigur, în acest frumos excurs, sunt aduse spații și obiceiuri de pretutindeni,
metehne ale otomanismului și multe altele – după vocația universală a cărturarului
român –, dar esențială este conectarea spiritualității și problematicilor românești din
epocă la știința și filosofia vremii, la spiritualitatea acelui timp.
Așa cum bine se știe, la 11 iulie 1714, adică la trei ani după dezastrul de la
Stănilești și refugiul lui în Rusia, Dimitrie Cantemir devine membru al Academiei
din Berlin, înființată de Leibniz și patronată de regele Prusiei. La cererea acestei
instituții, el scrie Descriptio Moldaviae și Historia moldo-vlahica. De data aceasta,
deși trăia în Rusia, marele cărturar face cunoscut, în mod direct, lumii întregi cultura,
valorile, modul de viață și obiceiurile pământului.

În loc de concluzie
Acolo, în Rusia, s-a bucurat de titluri și demnități, dar și de posibilitatea de a-și
continua opera și de a aduce, în conștiința lumii, înțelepciunea și vocația pământului
românesc. El scrie nu doar cu mintea, ci și cu sufletul pagini de o neasemuită frumusețe
despre pământul pe care l-a slujit toată viața, chiar dacă a trăit cea mai mare parte a
timpului său în afara frontierelor spațiului românesc. În mintea și în inima lui, el a
rămas un savant cu suflet românesc și un foarte bun român, punte de cunoaștere între
Est și Vest, un iluminist de mare forță și un creator de spiritualitate. Interesant este
că lucrarea Descriptio Moldaviae, scrisă în limba latină, a intrat în circuitul cultural
european, în diverse traduceri, dar abia în 1851 a apărut în românește, la Iași.
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BEHAVIORAL COMMUNICATION
IN SECURITY AND ELECTIONS. CASE
STUDY – VOTERS’ PSYCHOLOGICAL
PROFILING IN DONALD TRUMP’S
CAMPAIGN
Luminiţa KOHALMI1

Abstract
Developments in recent years in the area of information technology and
communication led to a radical change in the way nations and coalitions of
nations are planning and conducting security communication. After a long
period of time when security borrowed communication paradigms from areas
like commercial marketing and electoral marketing, today security exports
instruments and methodologies in those areas. This article emphasizes that
one of the behavioral communication formula that proved to be efficient in
NATO psychological operations conducted in Afghanistan was successfully
used by Donald Trump during the presidential campaign in the United States
of America.
Keywords: security, elections, communication, profiling, psycological, Trump

Comunicare atitudinală vs. comunicare comportamentală
în domeniul securităţii

U

na dintre cele mai interesante dispute recente legate de drumul care
trebuie urmat în ceea ce privește comunicarea în domeniul securității
a fost generată de competiția dintre susținătorii comunicării atitudinale și cei ai
comunicării comportamentale. O tabără pledează pentru rezultatele obținute prin
comunicare atitudinală, ancorată în publicitate și marketing, iar cealaltă susține
beneficiile comunicării comportamentale targetate. Chiar dacă cea din urmă tabără
1
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pare să fi obținut o victorie de moment, nu se întrevede o soluționare definitivă a
aceste dispute.
O perioadă mai lungă de timp, s-a plecat de la prezumția că materialele și
acțiunile de comunicare construite pentru informarea și educarea audiențelor țintă
vor conduce la reducerea comportamentului nedorit al acestui public. Vorbim, pe
fond, despre filozofia care a stat la baza construcției conceptului „Winning Hearts
and Minds”, concept cu care SUA s-a raportat la audiențele ei externe din zonele
de conflict la sfârșitul secolului XX și începutul secolului XXI. Aceasta se bazează
pe convingerea că formarea unei atitudini pozitive a audienței-țintă (în cazul
Afganistanului despre prezența și rolul ISAF, de exemplu) va genera un comportament
corespunzător așteptat2.
Un volum consistent de cercetări în domeniul științelor sociale din ultimii ani
a demonstrat însă că atitudinile sunt slabi determinanți ai comportamentului, în timp
ce comportamentul este un determinant puternic pentru atitudini durabile. Aceste
descoperiri ridică o întrebare fundamentală în ceea ce privește operațiile NATO:
putem aplica tehnici de marketing și publicitate în zonele de conflict?
Unii cercetători sunt de părere că acest lucru este posibil, în timp ce alții oferă
o perspectivă diametral opusă asupra problematicii și cred că nu este loc pentru
tehnici de comunicare comerciale atunci când vine vorba de securitate.
Comunicarea atitudinală, care stă la baza publicității și marketingului
comercial, este folosită cu precădere pentru diferențierea produselor și brandurilor
competitoare. În acest context, există voci care susțin că societatea consumeristă nu
este relevantă, din perspectiva comunicării, pentru zonele de conflict.
O altă problemă ridicată cu privire la comunicarea atitudinală este cea a
divergențelor dintre psihologi pe definirea atitudinilor. Dacă asupra definiției nu
există un consens, aceștia au convenit că atitudinile nu sunt valori, convingeri sau
opinii – termeni adesea folosiți greșit, cu valoare de sinonime. În practică, asta
înseamnă că atitudinile sunt foarte greu, aproape imposibil de măsurat cu acuratețe,
atâta vreme cât ele sunt influențate de o gamă atât de largă de variabile3.
În ceea ce privește operațiile psihologice, legătura dintre atitudini și
comportament este extrem de irelevantă, iar folosirea comunicării atitudinale este
ineficientă atâta timp cât nu conduce la un comportament care să permită diminuarea
prezenței militare4.
Legătura slabă dintre atitudini și comportament face obiectul multor studii
consistente, primul studiu de referință fiind cel din anii ‘30, al lui Richard LaPiere5.
Acesta a călătorit doi ani în Statele Unite ale Americii cu mașina, împreună cu un
cuplu de chinezi. În această perioadă, ei au vizitat 251 de hoteluri și restaurante și
LePage, R., Tatham, S., NATO strategic communication: more to be done?, http://www.stratcomcoe.org/rita-lepage-steve-tatham-nato-strategic-communication-more-be-done, accesat la 15.12.2016
3
Ibidem
4
Ibidem
5
LaPiere, R., Atitudes vs. actions, Soc. Forces, 1934, pp. 230-237.
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într-un singur caz li s-a întâmplat să nu fie primiți din cauza etniei respectivului
cuplu. LaPiere a aplicat însă și un chestionar cu o singură întrebare stabilimentelor
vizitate. Întrebarea era următoarea: „Ați accepta membri chinezi în hotelul sau
restaurantul dumneavoastră?”. Răspunsurile disponibile erau „da”, „nu” și „depinde
de circumstanțe”.
Din 128 de răspunsuri, 92% au fost „nu”. Studiul lui LaPiere arată, fără putință
de tăgadă, ce diferență mare există între atitudini și comportament.
Dificultatea practică legată de comunicarea atitudinală vine din aceea că pornim
de la prezumția că schimbarea atitudinii conduce la o schimbare de comportament,
iar acest lucru se întâmplă foarte rar în realitate în zonele de conflict.
Dacă societatea vestică, supusă unei avalanșe de reclame, este obișnuită să
își schimbe decizia de consum pe seama companiilor comerciale de schimbare a
atitudinii față de un produs sau brand, s-a demonstrat că, de exemplu, societatea
afgană nu se conformează, din acest punct de vedere, modelului occidental.
Astfel, este imposibil să ne așteptăm ca o companie care vizează creșterea
suportului pentru misiunile ISAF să conducă direct la diminuarea suportului pentru
talibani sau la micșorarea evenimentelor generate de dispozitivele explozive
improvizate. Munca începută de LaPiere a fost continuată și de alți cercetători,
astfel că, în 2010, Myers scria: „Teza originală conform căreia atitudinile determină
acțiunile a fost contracarată în 1960 prin antiteza conform căreia atitudinile nu
determină în realitate nimic”6.
Într-o analiză legată problemele care există în domeniul comunicării strategice,
Steve Tatham şi Rita Le Page vin cu două exemple care dovedesc că atitudinile
sunt slab determinanți pentru comportament, în timp ce comportamentul determină
atitudini durabile. Este vorba de centurile de siguranță și de fumat. În ambele cazuri,
campaniile conduse de guverne pentru folosirea centurilor de siguranță și limitarea
fumatului, este vorba de campanii de schimbare a atitudinilor, au eșuat. În consecință,
au fost elaborate legi pentru rezolvarea acestor probleme, iar implementarea legilor a
produs o schimbare majoră a atitudinilor referitoare la cele două problematici7.
Lentoarea cu care comunicarea comportamentală a reușit să se impună în fața
comunicării atitudinale în domeniul securității se datorează și faptului că, până la
urmă, nu există motive atât de puternice încât să trecem la scoaterea publicității și
marketingului din teatrele de operații. „Practicile comerciale de marketing oferă un
cadru folositor îmbunătățirii eforturilor militare ale SUA de schimbare a atitudinii
și comportamentului populației locale”8, susțin autorii studiului Rand Corporation,
adăugând că atenția trebuie concentrată pe „branding, satisfacția clienților și
segmentarea audiențelor”.
Myers, D., Social Psycology, McGraw-Hill, 2000, p. 153
LePage, R., Tatham, S., Op. cit.
8
The Rand Corporation, Enlisting Madison Avenue, The Marketing Approach to Earning Popular Support in
Theaters of Operation, http://www.rand.org/pubs/monographs/MG607.html, accesat la 15.12.2016
6
7

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(28)/2016

87

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE

Segmentarea audiențelor şi comunicarea comportamentală
Segmentarea audiențelor este o tehnică standard de marketing care încearcă să
împartă consumatorii în segmente diferite, pe baza unor caracteristici demografice
sau a unor obiceiuri de consum, în speranța că acele caracteristici ale grupurilor
identificate le face pe acestea mai susceptibile la campanii de marketing. Se poate
spune că este vorba de o activitate forțată și că grupul este un construct artificial care
există doar pentru specialiștii în marketing. În operațiile militare avem de-a face cu
grupurile actuale, existente, care sunt legate între ele printr-un număr mare de factori
aflați în afara controlului nostru. Ar fi foarte bine dacă, de exemplu, în domeniul
securității, s-ar putea face targetare doar pe oameni cu vârste mijlocii, activi, sau pe
femei, într-o zonă specifică.
Din păcate, în teatrele de operații nu avem luxul de a alege grupurile pe care
le dorim și trebuie să avem de-a face cu audiența așa cum e ea în realitate. În aceeași
spirit, procesul de analiză se folosește pentru a înțelege actualul grup și pentru a
decoda în ce circumstanțe acel grup poate fi motivat să aibă un comportament specific.
În securitate nu suntem interesați să alegem câțiva potențiali clienți din grup, avem
nevoie ca tot grupul să se conformeze, sau cel puțin o mare parte a acestuia, altfel
putem spune că am eșuat în îndeplinirea misiunii9.
Metodele folosite în marketingul comercial și publicitate sunt astfel concepute
încât să crească rata de atingere a clienților într-un grup țintă. O rată de conversie
de 10% ar fi considerată una foarte profitabilă. În operațiile militare însă, atingerea
unui grad de schimbare de 10 % a comportamentului unui grup insurgent sau a unei
comunități ostile ar fi considerată, din punct de vedere operațional, nesemnificativă. În
consecință, avem nevoie de mai multe elemente decât de cele pe care ni le furnizează
marketingul pentru a schimba modul în care oamenii gândesc și acționează. Ultimele
eforturile făcute în comunicare în domeniul securității s-au concentrat pe studierea și
înțelegerea comportamentului, pe identificarea căilor prin care comportamentul bun
poate fi încurajat și comportamentul necorespunzător poate fi schimbat.
În marketing comercial, comportamentul dorit este unul uniform și ușor de
identificat: cumpărarea de mai multe produse. Întreaga campanie, de la cercetare,
până la planificare și execuție, se desfășoară liniar, în jurul unei singure traiectorii. În
operațiile psihologice, avem nevoie ca o largă majoritate a grupului să fie influențată
de aceste operații și să ajungă la comportamentul dezirabil, astfel că avem de-a
face cu un comportament complex, dinamic, multidimensional. De aceea, am putea
spune că marketingul nu este neapărat satisfăcător atunci când avem de-a face cu
scenarii comportamentale care sunt extrem de complexe sau reclamă definiții mult
mai nuanțate.
În contextul dezvoltării comunicării comportamentale, segmentarea folosită
în marketingul comercial și în publicitate nu a fost nici de cum dată la o parte, ci ea
9

LePage, R., Tatham, S., Op. cit.
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a suferit îmbunătățiri. Deoarece toate teoriile de schimbare comportamentală iau în
considerare factori de natură psihologică, segmentarea se face și pe acest nivel de
personalitate, comportamental.
În segmentarea care vizează schimbări comportamentale, se iau în considerare
trei categorii de date: prima categorie este cea a datelor demografice/geografice; cea
de-a doua categorie este a datelor atitudinale care definesc obiceiurile de consum;
și ultima categorie e cea a datelor de personalitate, respectiv comportamentale10.
În pachetul de date demografice și geografice intră acele date care vizează vârsta,
genul, religia, educația, venitul, imobilele aflate în proprietate, statutul economic
social, locația publicului țintă vizat etc. În ceea ce privește datele legate de consum,
acestea acoperă rezonanța la publicitate, încrederea în consum, stilul de viață, stilul
și modelele de cumpărare, angajamentul civic și politic, opiniile față de produse și
servicii etc.
Noutatea pe care comunicarea în domeniul securității o exportă în domeniul
marketingului electoral, de exemplu, vizează segmentarea publicului țintă vizat în
funcție de elemente care definesc personalitatea și comportamentul fiecărui individ.
Companii specializate sunt astăzi capabile să colecteze și să interpreteze în context
date care definesc personalitatea umană, cum ar fi deschiderea, conștiinciozitatea,
extraversiunea, agreabilitatea și nevrotismul. Acestora li se adaugă și cele care ajută la
definirea unei strategii de comunicare persuasive, dintre care amintim reciprocitatea,
autoritatea, teama etc.

Studiu de caz – Profilarea psihologică a votanţilor în
campania lui Donald Trump
O companie britanică, Cambridge Analytica, contractor în domeniul apărării
pe operații psihologice în Afganistan, angajată în campania Brexit de partea celor
care au dorit ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, care a lucrat pentru
senatorul Ted Cruz în primarele din SUA, a contribuit din plin la victoria lui Donald
Trump în ultimele alegeri prezidențiale americane.
Oficialii acestei companii au explicat că succesul lor se bazează pe introducerea
psihograficelor în segmentarea electorală și pe integrarea acestora în bazele de date
impresionante colectate pe seama americanilor adulți, cu drept de vot. Cambridge
Analytica a luat în considerare trei elemente extrem de importante pentru a crea
un întreg: știința comportamentală, analiza datelor și folosirea de tehnologii de
publicitate adecvate.
Profilarea psihologică a adulților americani s-a făcut cu ajutorul quiz-urilor
de pe Facebook, acestea constând în teste pe teme aparent comune, fără nicio
aparentă legătură cu demersurile consacrate de conturare a personalității subiecților.
Răspunsurile sunt subsecvente întrebărilor formulate în testul de personalitate
10

https://cambridgeanalytica.org/, accesat la 15.12.2016
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OCEAN (The Big Five Personality Tests), care ajută la determinarea a cinci mari
trăsături ale personalității unui individ (Openness, Conscientiousness, Extraversion,
Agreeableness, Neuroticism). Testul se bazează pe chestionarea a mii de persoane
și utilizarea unor instrumente statistice riguroase de validare a datelor, fiind astăzi
unul dintre cele mai folosite modele ale personalității. Sute de mii de oameni au
fost chestionați de-a lungul mai multor ani prin intermediul quiz-urilor pentru
elaborarea profilurilor lor psihologice, cei mai mulți dintre aceștia fiind femei și
tineri, ajungându-se înainte de prezidențialele din 2016 la profilarea psihologică a
230 de milioane de adulți americani. Cu ajutorul Facebook, Cambridge Analytica a
obținut scorurile OCEAN ale alegătorilor americani și, în același timp, a avut acces
la pofilele și numele acestora11.
Cambridge Analytica a combinat astfel, pentru prima dată în istoria alegerilor
din SUA, datele demografice cu cele atitudinale și cu psihograficele obținute prin
quiz-urile ce conduceau la scorurile OCEAN ale alegătorilor americani. Compania
susține că are între 3000 și 5000 de date despre fiecare adult american, date
demografice/geografice, atitudinale și de personalitate, colectate prin eforturi proprii
și de la giganții consumatori de date.
Dar nu doar cantitatea imensă de date deținute de companie este importantă, ci
mai ales abilitatea acesteia de a folosi datele împreună și de a maximiza informațiile
care rezultă din interpretarea lor pentru proiectarea și managementul campaniilor
electorale, atât în mediul online, cât și în offline.
Lester Wunderman a lansat în 1961 sintagma „marketing direct”, definind-o
drept abilitatea de a targeta consumatori specifici cu publicitate12. Noutatea campaniei
pentru alegerile prezidențiale din SUA constă în eficiența cu care fiecare reclamă
digitală adaptată poate fi testată și potrivită personalității fiecăruia dintre noi. Într-un
articol de New York Times, Facebook este asimilat armei de ultimă generație care
permite microtargetarea13.
Creșterea business-ului Facebook din ultimul an demonstrează rolul crescător
pe care Facebook îl are raportat la modul în care noi ne procurăm știrile, indiferent
dacă acestea sunt reale sau nu. Numărul de utilizatori de Facebook, care a ajuns în
prezent la peste 1,7 miliarde de utilizatori activi lunar, a crescut cu 15 % în ultimul
an, în timp ce vânzările Facebook au crescut cu 60% față de anul precedent, iar
profitul Facebook aproape s-a triplat, ajungând la 2 miliarde USD14.
Cambridge Analytica a folosit în campania lui Trump un produs de publicitate
mai nou al Facebook, așa-numit „dark post”. Acesta este un mesaj pe newsfeed
care poate să fie văzut doar de anumiți utilizatori care sunt targetați în mod specific.
Publicitatea bazată pe psihografice și dark post-urile au fost folosite în această
Funk, M., The Secret Agenda of a Facebook Quiz, http://www.nytimes.com/2016/11/20/opinion/the-secret-agenda-of-a-facebook-quiz.html, accesat la 15.12.2016
12
http://www.marketergizmo.com/direct-marketing-redefined/, accesat la 15.12.2016
13
Funk, M., Op. cit.
14
Funk, M., Op. cit.
11
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competiție electorală de echipa lui Trump în încercarea de a suprima voturile afroamericane ale lui Clinton. Bloomberg susține că echipa de campanie a lui Donald
Trump a trimis mesaje publicitare către votanții de culoare ai lui Hillary Clinton,
mesaje în care se vorbește despre banii prăduiți de aceasta din fundația familiei. A
fost targetată cu succes, de exemplu, o comunitate mică de a votanți de culoare din
Miami, aflată în vecinătatea Haiti, cu mesaje despre problemele Fundației Clinton
după cutremurul din 2010.
În timp ce Hillary Clinton a cheltuit mai mult de 140 milioane USD pe spoturi
TV, echipa de campanie a lui Donald Trump a pompat bani în publicitate digitală, în
special în Facebook. Într-o singură zi din luna august a acestui an, rețelele sociale au
fost bombardate cu 100 de mii de variațiuni de reclame, așa-numitele “teste la scară
biblică”, cu siguranță este vorba de mai multe reclame decât ar putea fi percepute de
omul uman, în concordanță cu standardele comunității Facebook.
Cambridge Analytica a acoperit astfel, în campania lui Donald Trump, nu doar
partea de cercetare, dar și pe cele de planificare și de implementare a publicității
electorale individualizate, în funcție de profilul psihologic al fiecărui votant.
În ciuda pronosticurilor electorale, Donald Trump a câștigat alegerile
prezidențiale, erorile de predicție datorându-se cu precădere introducerii în ecuație a
datelor de personalitate, care determină comportamentul publicului țintă.

Concluzii
Experţii în comunicare din domeniul securităţii sunt pe cale de a înlocui
comunicarea atitudinală cu cea comportamentală, în special datorită eficacității celei
din urmă în raport cu evoluţiile recente în tehnologia informaţiilor şi comunicare.
Comunicarea comportamentală presupune luarea în considerare, în procesul
de planificare și implementare a companiilor de comunicare, a datelor definitorii
pentru personalitatea fiecăruia dintre indivizii aparținând publicului țintă. Această
abordare pleacă de la constatarea că toate teoriile de schimbare a comportamentului
se bazează pe variabile de natură psihologică.
Comunicarea atitudinală are la bază tehnici și metodologii importate din
marketingul comercial și din publicitate. Impunerea comunicării comportamentale
presupune inclusiv un upgrade al comunicării atitudinale, de exemplu introducerea
unei categorii suplimentare de date în procesul de segmentare a audienței țintă.
Firmele private care au experiență în planificarea și implementarea
campaniilor de operații psihologice conduse de NATO în teatrele de operații transpun
cunoștințele lor referitoare la comunicarea comportamentală în domenii conexe,
inclusiv în marketingul electoral. Este așteptat ca, în viitorul apropiat, comunicarea
comportamentală să facă furori şi în marketingul comercial.
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MAREA UNUI NOU POTOP?!
LA MER D’UN NOUVEAU DELUGE?!
Agata Mihaela POPESCU1
Gheorghe VĂDUVA2

Rezumat
Marea Neagră se află din nou, sau, poate, pentru prima dată, într-un
centru de foc de o importanță imensă pentru viitorul spațiului nostru vital.
Această zonă este înconjurată de cel puțin două cercuri de foc, întinse pe trei
continente. Acestea presează zona și, mai devreme sau mai târziu, toți cei
implicați vor trebui să aleagă potopul sau armonia.

Cuvinte-cheie: mare, potop, dezastre, cercuri de foc, luciditate
Résumé
La Mer Noir se trouve de nouveau, ou, peut-être, pour la première
fois, dans un centre de feu d’une importance immense pour l’avenir de notre
espace vital. Cette région este contournée de le moins deux cercle de feu,
déployé sur trois continents. Ces exercice une grande pression sur la région
et, plus tôt ou plus tard, tous qui sont impliqués devront choisir le déluge ou
la future harmonie.

Mots-clefs: mer, déluge, désastre, cercles de feu, lucidité

S

unt cam o mie și mai multe motive pentru care riveranii Mării Negre să
nu poată dormi nici liniștiți, nici neliniștiți în acest început de secol. Să nu
poată dormi mai deloc, mai exact, să le piară somnul. Dealtfel, debutul bravului nostru
secol nu a debușat deloc sub vreun semn bun. Toate semnele bune se terminaseră cu
1
2
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mult înainte ca Marea Neagră să se trezească și să privească pe cerul de deasupra ei
și prin apele sale răvășite de distrugătoare, fregate, corvete, submarine, amintiri din
viitor și maree calibrate de Putin și Obama pe interesele lor strategice de proximitate
sau posibil a fi reproiectate. Siria este în flăcări, primăverile arabe au înghețat de
frig și de islamism, aproape toate țările din Orientul Mijlociu, din Orientul Apropiat,
din Nordul Africii, din Asia și de pe unde or mai fi – mai puțin cele din Europa de
Vest, continentul pocăit în urma celor trei mari războaie mondiale, două calde și
unul rece, unicate în această lume ca nelumea – se pregătesc de război. Unele se
înarmează cu cele mai sofisticate mijloace de distrugere care au existat vreodată sub
autoritatea zeului Marte, altele își aduc la cârmă timonieri orbi, precum noi, românii,
iar cele mai multe se fac că nu văd ce se întâmplă, chiar dacă volumul comunicatului
summit-ului NATO de la Varșovia nu are nici mai mult nici mai puțin de 35 de
pagini (ca și cel din Țara Galilor, dealtfel), în care se spune, în viziunea noastră, a
celor din NATO, cam cum arată primul mare război haotic al secolului al XXI-lea.
Descoperim acolo că Rusia este inamicul numărul unu al NATO, deci și al nostru, în
timp ce rușii spun că NATO este inamicul numărul unu al Rusiei, deci și noi suntem
inamicii Rusiei, scutul antirachetă de la Deveselu a fost inaugurat (putem fi liniștiți,
toate rachetele vulnerabile la interceptoarele SM-3 II A vor fi făcute țăndări deasupra
teritoriului României), Erdogan a contracarat rebeliunea militară a generalilor turci
rebelizați și, într-un fel, a pus capăt epocii Atatürk, deschizând una nouă, mai exact,
continuând-o pe cea veche într-o nouă… resetare, în așa fel încât, în fostul ultim
Califat, să cânte turcii și nu multinaționalele…, sau cine știe care ar putea fi planul
pe termen lung al urmașilor învingătorilor Constantinopolului și activării a 85 de
milioane de turci care vor să fie turci și nu altceva…
Desigur, Turcia este țară riverană la Marea Neagră și, împreună cu Bulgaria
și România, deține mai mult de jumătate din litoral și știe ea ce știe în legătură
cu această mare a tuturor mărilor lumii. Doar, după cele două scufundări făcute de
Robert Ballard în Marea Neagră, în dreptul litoralului turcesc, s-a confirmat nu numai
că lacul acela închis, cu 150 de metri sub nivelul actual, pe curba căruia trece azi
panta abisală, rămas din Marea Tetis, a fost rapid transformat într-o mare conectată
la oceanul planetar, exact după ce Mediterana a rupt istmul de la Bosfor și Dardanele
și s-a năpustit peste apele aproape dulci sale, ci și că pe aici ar fi avut loc și potopul
lui Noe. Dar nici până azi nu s-a reușit salinizarea acestor ape mai mult de 53 la sută.
Cele două mari puteri de odinioară – Rusia și Turcia – încep ceea ce au
început ele mereu, de când se știu: să-și manifeste puterea. Turcia, prin NATO, dar
și prin propriile-i forțe (armata turcă este a doua ca mărime din NATO, după cea a
americanilor, iar cea americană este cea mai mare și cea mai puternică armată clasică
și nucleară de pe Mapamond), iar Rusia, ca întotdeauna, prin propriile sale forțe.
E greu de înțeles cum, într-o epocă a dominanței financiare, în care marea
finanță face și desface toate jocurile lumii, după bunul ei plac, cum de reușesc rușii,
care au un PIB doar de câteva mii de miliarde să intre în competiție militară cu SUA,
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care are un PIB de peste 17,95 trilioane de dolari, cu UE care are un PIB de peste
19,18 trilioane de dolari și chiar cu China care, de asemenea, are un PIB de peste 19,
39 trilioane de dolari.
Rușii și-au modernizat forțele strategice nucleare, dotându-le, între altele, cu
racheta Topol și Topol M, (Bulava, în varianta navală) și a pus în operă un vast
program de modernizare a întregului armament și tehnică de luptă, îndeosebi a
aviației, tancurilor, mașinilor de luptă de tot felul, rachetelor sol-aer, submarinelor
și navelor putătoare de rachete de croazieră, dar și a mijloacelor de luptă robotizate.
Programele americane, cele chinezești, cele japoneze, cele indiene sunt la fel de
performante (dacă nu chiar mai performante, având în vedere alocările mult mai
mari din PIB). Cheltuielile militare ale SUA, spre exemplu sunt de 859 miliarde de
dolari, în timp ce ale Rusiei sunt doar de 140 de miliarde de dolari, ale Chinei de 385
de miliarde de dolari și ale UE de 316 miliarde de dolari. Alocările militare ale SUA
sunt mai mari decât cele ale Rusiei, Chinei și Uniunii Europene la un loc, ceea ce
spune foarte mult în legătură cu puterea militară a Statelor Unite și a celorlalte țări
de pe planeta Pământ.
Ei, bine, la ora actuală, în Marea Neagră și în Marea Baltică, dar și pe falia
strategică Marea Neagră – Marea Baltică, se concentrează o parte din aceste uriașe
potențialuri militare. Desigur, Statele Unite nu și-au adus pe acest aliniament
întreaga lor capacitate militară (care este uriașă, mai ales dacă adăugăm și potențialul
impresionant al Turciei și țărilor europene care fac parte din NATO), dar este clar
pentru toată lumea că pericolul a revenit iarăși, ca în vremea Războiului Rece, la
cote imense.
Desigur, pericolul izbucnirii unui război între Rusia și NATO, chiar dacă
retorica celor așezați de o parte și de alta a axului Marea Neagră – Marea Baltică
atinge cote extrem de periculoase, este foarte puțin probabil. În primul rând, pentru
că un astfel de război n-ar avea obiect. În al doilea rând, ar fi vorba de un război, în
primul rând, între două mari puteri nucleare, la care, în mod automat, se vor alinia și
celelalte, producându-se astfel distrugerea vieții pe planeta Pământ. Probabil că, în
trecutul îndepărtat al planetei Pământ, s-a mai întâmplat așa ceva cu vreuna dintre
civilizațiile are ne-au precedat. Există multe indicii ale unei catastrofe de acest fel,
iar înflorirea orașelor Hiroshima și Nagasaki, bombardate nuclear de americani la
finele celui de-Al Doilea Război Mondial, arată că planeta Pământ și omenirea au
capacitatea să supraviețuiască unui eveniment de acest fel și chiar să reînflorească
pe ruinele nucleare.
Oricum, armele zăngănesc pretutindeni mult prea tare și, credem noi, este
o chestiune de timp sau de moment, pentru ca ele să ia cuvântul. Este de-ajuns ca
unul dintre lideri să apese, cu toate precauțiile și consecințele de rigoare, pe butonul
războiului total. Și, după cum o dovedește istoria cunoscută a lumii în care trăim, au
existat și există astfel de lideri capabili să declanșeze un astfel de dezastru.
Marea Neagră și, în aceeași măsură, Marea Baltică sunt noile vulnerabilități
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– mai exact, noile puncte sensibile – ale conflictualității endogene de azi. Semnalele
sunt cât se poate de clare: revenirea Rusiei în forță pe aceste două culoare strategice
de acces la mările calde; criza din Ucraina; reanexarea Crimeii de către Rusia;
modernizarea celor două flote (cea a Mării Negre și cea a Mării Baltice), concomitent
cu modernizarea flotei Pacificului și Flotei Nordului; intervenția (cu conotație
geopolitică și geostrategică) în Siria; activarea dispozitivului NATO, concomitent
cu cea a dispozitivului rusesc, face-to-face, pe aliniamentul Marea Neagră – Marea
Baltică; precizarea clară a atitudinii NATO la summit-ul din Țara Galilor și la cel
de la Varșovia față de Rusia și a modului cum Alianța înțelege atitudinea Rusiei;
concentrarea unor forțe navale NATO și rusești, tot așa, face-to-face, în cele două
mări; continuarea politicilor de confruntare, a sancțiunilor economice etc.
Este, totuși, pentru prima dată de la Războiul Crimeii încoace, când Marea
Neagră joacă un rol extrem de important în confruntarea geopolitică și geostrategică
Vest-Est. Această confruntare este, deopotrivă, una directă, între Rusia și Statele
Unite și una indirectă între cele două mari puteri nucleare, prin introducerea în
ecuație a unora dintre cele mai mari probleme cu care s-a confruntat vreodată lumea,
la această scară imensă, de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace.
Statele Unite, China, India, Rusia, Turcia – dar și numeroase alte țării din
întreaga lume – se înarmează. Toleranța începe să coboare vertiginos spre zero.
Marea finanță produce astăzi crize după crize. Statul Islamic a generat, la rândul lui,
un adevărat dezastru în Orientul Mijlociu și în cel Apropiat, mai ales în Siria și în
Irak. Obsesia Vestului în a-l înlătura cu orice preț pe Bashar al-Assad de la putere din
Siria și ținerea cu dinții de către acesta de putere (sau, mă rog, de grupul care îl susține
și îl obligă să se comporte astfel), intervenția Rusiei de partea guvernului sirian și
Babilonul războinic care s-a creat aici arată încă odată cât de divizată este această
lume, cât de importantă devine falia strategică Marea Neagră – Marea Baltică pentru
continentul european, pentru Asia și pentru lumea întreagă. Desigur, ca de obicei,
Occidentul (din care facem parte și noi) s-a coalizat împotriva Rusiei, așa cum se
coalizează el împotriva oricui (împotriva lui Saddam Hussein au acționat peste 30 de
țări, inclusiv arabe). La fel s-a coalizat și împotriva programului nuclear al Iranului,
și împotriva regimurilor politice din țările care au făcut obiectul Primăverii Arabe,
și împotriva lui Gaddafi, și împotriva Coreii de Nord etc. etc. Desigur, regimurile
dictatoriale nu sunt pe placul nimănui, iar democrațiile de tip occidental nu se prea
lipesc de lumea islamică și nici de lumea arabă.
Marea Neagră devine un fel de regiune de interes strategic esențial, tocmai
pentru că se află la intersecția celor trei civilizații – rusească, occidentală și islamică
– înconjurată de două mari cercuri concentrice de foc, de crize și de tensiuni.
Primul dintre acestea este chiar un cerc litoral, centrat pe Marea Neagră, în care se
înscriu flotele care sunt acum față în față în Marea Neagră, războiul încă neîncheiat
din Ucraina, criza turcească în urma loviturii eșuate, situația tensionată din țările
caucaziene și dispozitivele NATO și ale Rusiei din Marea Neagră, de pe falia
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strategică Marea Neagră – Marea Baltică și din Marea Baltică. Cel de al doilea cerc
de foc include războiul din Siria, situația din Iran, situația din Afganistan, elementele
de instabilitate din Asia Centrală și, mai ales, migrația masivă a lumii islamice în
țările Uniunii Europene, îndeosebi în cele vestice, atacurile teroriste efectuate de
grupurile jihadiste și ale Statului Islamic în Europa occidentală, dar și în Rusia.
În foarte scurtă vreme, situația geopolitică și geostrategică din spațiul european,
din cel euro-asiatic și din cel al Orientului Mijlociu, Orientului Apropiat și Nordului
Africii va fi, probabil, atât de complexă și atât de încurcată încât va fi aproape
imposibil de găsit și aplicat o soluție viabilă. Când, cum și, mai ales, de către cine?
Extremiștii islamiști vor continua să atace lumea occidentală, războiul din Siria este
departe de a avea un sfârșit (se pare că aici nu poate câștiga nimeni, dacă nu intervine
o consonanță strategică între Rusia, Statele Unite, Uniunea Europeană, China, Iran
și lumea arabă), iar efectele migrației masive a unei civilizații intolerante, cum este
cea islamică, în spațiul protejat de secole al civilizației occidentale (acum, extrem de
vulnerabil) vor fi, probabil, dezastruoase. Deja o parte dintre orașele occidentale nu
mai seamănă deloc cu cele occidentale. Unele cartiere sunt chiar mai islamice decât
cele din marile orașe ale lumii islamice. Și acest lucru n-ar reprezenta chiar nimic
– în fond, toate orașele din lume sunt în mișcare, toate devin –, dacă n-ar fi vorba
de altoirea, pe aceste fluxuri migratoare intempestive și dramatice, a unor adevărate
cruciade jihadiste și ale Statului Islamic, un fel replică la peste secole la cruciadele
efectuate de Occident în teritoriile unde astăzi domnește zeul Marte.
Ei, bine, este posibil ca toate aceste cercuri de foc să-și trimită cât de curând
flăcările și în spațiul Mării Negre, un spațiu exploziv și la propriu (însăși adâncurile
Mării Negre, având hidrogen sulfurat, pot exploda, în anumite condiții, ca o mie
de bombe nucleare) și la figurat, în sensul că, de-a lungul secolelor și mileniilor,
aici s-au acumulat mult prea multe tensiuni. Și aici, ca peste tot în această lumea
conflictuală și războinică, va fi nevoie de multă înțelepciune și de multă luciditate
politică și strategică pentru a preveni un nou potop, de data aceasta, al armelor,
orgoliilor și dezastrelor.
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IMPACTUL MIGRAŢIEI
CONFLICTUALITĂŢII ASUPRA
SECURITĂŢII NAŢIONALE
A ROMÂNIEI ŞI A EUROPEI
THE IMPACT OF MIGRATION
ON NATIONAL SECURITY
CONFLICTUALITY ROMANIA
AND EUROPE
Gl. (r.) prof. univ. dr. Anghel Andreescu

Abstract
Migraţia s-a transformat, dintr-un proces regional, într-un proces
global privind fluxul migrator îndepărtat spre Occident; dinspre Nordul
Africii, Orientul Mijlociu şi Apropiat, afectând grav securitatea României şi
a UE.
Cuvinte cheie: migraţie, securitate naţională, securitatea Europei, Frontex,
rute de migraţie.

Abstract
The migration process has turned from a regional process into a global
process removed migratory flow towards the West; from North Africa, Near
and Middle East, severely affecting the security of Romania and the EU.
Keywords: migration, national security, the security of Europe, Frontex,
migration routes.
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M

igraţia s-a manifestat din cele mai vechi timpuri, însă aceasta a căpătat
o conotaţie multiplă, cu noi valenţe de manifestare, în special în etapa
post-Război Rece şi după valul Revoluţiilor din Nordul Africii şi din Orientului
Mijlociu și ca urmare a evoluţiei Statului Islamic (ISIS) din zonă.
Din punct de vedere etimologic, migraţia se referă la deplasarea oamenilor
peste frontiere şi la relocalizarea lor geografică permanentă sau temporară.
În sens larg, migraţia semnifică atât deplasarea unor grupuri mari de oameni
dinspre ţările de origine către alte state sau teritorii, cât şi efectele produse în plan
social, cultural, religios, democratic şi economic.
Din punct de vedere al modalităţii de efectuare, migraţia se poate realiza
legal sau ilegal, dar și la limita dintre legal şi ilegal, ceea ce presupune o însumare
complicată a diferitelor metode şi mijloace la care recurg emigranţii, atât pentru a
părăsi ţările de origine, cât şi pentru a tranzita alte state și de a pătrunde şi a se stabili
în ţările de destinaţie.
Migraţia s-a transformat, dintr-un proces regional, aşa cum este în China,
India, Mongolia, Afganistan etc., unde un număr impresionant de oameni – de ordinul
milioanelor – sunt în mişcare, în căutare de noi locuri de muncă, dintr-o provincie în
alta până la procesul global, privind fluxul migrator actual îndreptat spre Europa (în
special, dinspre Nordul Africii, Orientul Mijlociu şi Asia), ajungând până la 3 – 5%
din populaţia lumii.
Migraţia este determinată de factori economici, politici, sociali, naturali şi
chiar religioşi.
Sunt afectate toate statele: cele de origine, de tranzit şi de destinaţie, într-o
măsură mai mică sau mai mare, cu efecte majore, inclusiv pentru securitatea naţională
a statelor de tranzit şi de destinaţie.
Pentru țara de origine, consecințele migrației sunt numeroase:
- scăderea populației;
- reducerea până la limite suportabile și chiar dincolo de acestea a forței de
muncă îndeosebi înalt calificate;
- emigrarea creierelor;
- apariția sau amplificarea unor fenomene sociale și societale grave etc.
Efectele pentru ţara gazdă ar fi:
- reducerea deficitului de forţă de muncă (calificare înaltă, specializată,
necalificată);
- contribuţii la creşterea producţiei etc.
Printre principalele efecte negative pentru ţara de destinaţie s-ar situa și
următoarele:
- scăderea nivelului de trai;
- creşterea numărului de locuitori;
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- munca „la negru”;
- creşterea infracţionalităţii etc.
Se aprecia, la un moment dat, că 50% din forţa de muncă calificată ajungea în
SUA şi 25 – 30% în UE, însă în ultimii ani raporturile sau inversat.
Reglementarea migraţiei se află la confluenţa dintre normele de drept ale
statelor implicate în derularea fenomenului de emigrare sau imigrare şi prevederile
statuate ale dreptului internaţional în acest domeniu.
Necesitatea protejării permanente a drepturilor şi intereselor legitime ale
persoanelor, indiferent de locul unde se află sau de calitatea pe care acestea o deţin,
respectiv cea de cetăţean, cea de apatrid ori cea de refugiat, determină armonizarea,
conjugarea normelor interne şi internaţionale în domeniul juridic.
Politicile migraţiei legale presupun:
- întărirea drepturilor fundamentale şi cetăţeneşti;
- lupta împotriva terorismului;
- stabilirea unor proceduri comune în domeniul azilului;
- maximizarea impactului pozitiv al migraţiei;
- dezvoltarea managementului integrat al frontierelor existente în UE;
- echilibru între privat şi securitate;
- responsabilitate şi solidaritate;
- o cooperare mai bună în UE;
- fonduri europene pentru frontierele externe, integrare, returnare şi refugiaţi.
Problemele legate de migraţia ilegală le vom analiza după prezentarea
fenomenului de migraţie, legală şi ilegală din ultimii ani, cu consecinţe grave, uneori,
asupra securităţii noastre şi a Europei.
După eşecul parţial al revoluţiilor din Nordul Africii și, în consecință, al statelor
din Orientul Mijlociu, începând cu anul 2010 şi continuând cu anul 2011, s-a pus
capăt unor regimuri autoritare precum în: Tunisia (decembrie 2010); Egipt (Mubarak
– 2011); Libia (august 2011); Yemen (noiembrie 2011) şi au fost zdruncinate serios
unele astfel de regimuri sau monarhii din Siria, Maroc, Iordania, Emiratele Arabe
Unite, Brahain, Kuweit, Oman etc. Aceste state şi altele din zonă, deşi bogate în
petrol şi gaze naturale (53% din resursele mondiale de petrol şi 40% din resursele
mondiale de gaze naturale), importă majoritatea produselor agricole de care au
nevoie. Sunt state și regiuni fără rezerve mari de apă, cu o rată înaltă a natalităţii,
cu condiţii precare de locuit, şomeri, consumatori de droguri et. Unele dintre aceste
state sunt considerate drept eşuate, precum: Irakul, Afganistanul, Libia, Siria. O altă
caracteristică importantă o constituie numeroasele și sângeroasele războaie duse pe
teritoriul acestora, altele în curs de desfăşurare, aşa cum este în Siria, Irak, Libia,
formarea Statului Islamic, respectiv a Califatului.
Toate acestea au creat condiţii favorabile pentru dezvoltarea unor reţele
teroriste de tot felul, Al Qaeda, Fraţii Musulmani etc. şi culminând cu ISIS, dar și
pentru declanșarea unuia dintre cele mai grave fenomene migraționiste din istoria
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modernă a lumii.
Haosul creat, lupta pentru putere cu actori statali periculoşi, implicarea
numeroșilor actori non-statali, a unor factori religioși, la care se adaugă lipsa de
viziune a puterilor occidentale privind Orientul Mijlociu și Apropiat și evenimentele
dramatice din aceste zone, în parte produse datorită imixtiunii Occidentului în viața
țărilor de aici, au determinat crearea peste tot a unui casus belli, ceea ce a dus la
importuri masive de armament şi tehnică militară din ţările dezvoltate, la dezvoltarea
unei situaţii îngheţate în unele părți ale Orientului Mijlociu și la crearea unor focare
conflictuale în altele, fără soluţii de rezolvare, deci a unor condiţii ideale pentru
amplificarea fenomenului terorist, a acțiunilor Statului Islamic, cel mai periculos
factor de schimbare în zonă şi de influenţare în Africa de Nord şi nu numai.
ONU a devenit un organism incapabil să gestioneze situaţia, în condiţiile în
care marile puteri nu s-au pus de acord aproape în niciuna dintre marile problemele
ale acestei regiuni. Şi, din nefericire, s-au creat falii mari de insecuritate. Mai mult,
Rusia doreşte să se impună, să fie tratată ca odinioară, ca superputere, alături de SUA.
Occidentul vede lumea musulmană ca fiind închistată, conservatoare, ataşată
unor valori tradiţionale desuete, iar Orientul Mijlociu vede lumea occidentală ca pe
o lume păgână, perversă, desfrânată, agresivă și acaparatoare.
Deci, vremurile de azi și evenimentele de până acum au dus la o realitate
formată din două lumi total diferite, mereu gata de confruntare. Nici țările din
Orientul Mijlociu și nici Occidentul nu au o strategie viabilă de soluționare a acestei
crize extrem de grave, pe când Rusia se pare că da.
Cel puțin aparent, Rusia se prezintă ca fiind capabilă să pună în operă,
cu consecințe imediate, dar și cu efecte colaterale grave (a se vedea efectele
bombardamentelor recente din Alep asupra populației închisă între cele două tabere
care se confruntă pentru unul dintre cele mai dramatice teatre de operații militare
și teroriste). Rusia a intervenit în Siria, cel mai probabil, urmărind patru obiective
strategice deosebit de importante pentru securitatea ei și operaționalizarea conceptului
său de mare putere strategică de importanță mondială:
- împiedicarea unei comuniuni între musulmanii din Rusia, îndeosebi din
zona Caucazului (în Rusia există 22 de republici cu un procent însemnat de populații
musulmane) și propovăduitorii Statului Islamic pentru care luptă și vreo patru mii de
luptători ceceni, printre cei mai eficienți din această formațiune extrem de virulentă;
- generarea și legitimarea, prin forța armelor, a unui culoar strategic esențial
(Marea Caspică, Irak, Siria care să-i asigure Rusiei, într-o eventuală bătălie
geopolitică, o manevră strategică pe linii exterioare pentru culoarul strategic Marea
Neagră – Marea Mediterană;
- crearea și legitimarea prin luptă a unei zone (Tartus – Latakia) în Estul
Mediteranei controlată de Rusia și, probabil, instalarea aici a unei baze militare
permanente;
- legitimarea prin forța participării la războiul din Siria a prezenței Rusiei în
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Orientul Apropiat și în Orientul Mijlociu și, prin aceasta, reechilibrarea strategică și
geostrategică a regiunii.
Sunt două milioane de refugiaţi numai din Siria şi Irak – cei mai mulţi –, alţii
în taberele din Turcia, din Iordania şi Liban, iar alţii s-au îndreptat spre Europa cu
ţinte precise: Germania, Marea Britanie, Franţa, Olanda și țările nordice. Fenomenul
migraționist musulman, având cele mai serioase cauze în agitarea Orientului Mijlociu
și a Orientului Apropiat, în războaiele și tragediile produse aici, este în curs de a
schimba radical și viața continentului european, mai ales în țările bogate din Europa
de Vest.
Mai mult de o treime din lumea islamică trăieşte în emigrație, ca populaţie
minoritară în Europa, însă adaptarea islamicilor la standardele occidentale lasă
de dorit; uneori, imigranții chiar sfidează cerinţele minime de integrare sau de
conviețuire, ceea ce duce la tensiuni între populaţia autohtonă din Vest şi minoritatea
musulmană, aşa cum s-a întâmplat de multe ori în suburbiile Parisului, Romei etc.,
iar cu prilejul sărbătorilor de Anul Nou trecut, dar și în aceste zile, în Germania, în
mod deosebit, în Austria și în alte locuri. C
omportamentul acestor migratori sfidează nu numai legile europene, ci și pe
cele ale bunului simț, devenind, practic, insuportabili. O parte din acești migratori
au comis infracțiuni foarte grave (violuri, jafuri, tulburare gravă a ordinii publice,
participare la acte teroriste), iar forţele de ordine, poate influenţate de factorul politic,
au fost, în multe situații, depășite, acţionând anemic, determinând o reacţie dură a
forţelor de dreapta şi a populaţiei îngrozite din Europa.
Marea de refugiaţi, care se revarsă pe coastele Europei Occidentele – din
Nordul Africii şi din Orientul Mijlociu –, are direcţii bine stabilite: Libia – Italia;
Egipt – Grecia, statele balcanice sau Italia şi apoi spre centrul şi vestul Europei şi o
direcţie secundară prin: Turcia – Bulgaria – Ungaria – Occident.
Migraţia masivă spre Europa, din prezent şi din perspectivă, este copleșitoare.
Prin aceasta, ea face, practic, imposibilă integrarea în statele-gazdă și cu atât mai
puțin acomodarea acestor populații la normele vieții occidentale și asimilarea lor.
Procesele de integrare sunt de durată, greoaie şi în niciun caz aşa cum s-a produs în
SUA, America de Sud, Australia cu mai mulţi ani în urmă sau în prezent.
Populațiile musulmane migratoare vin în Europa cu civilizația lor, cu
obiceiurile lor, cu religia lor și nu au nicio intenție să se adapteze la normele și
regulile occidentale. Deja, în multe locuri, în prea multe locuri, chiar în cartiere
întregi și în localități întregi, domină Sharia.
Lista lungă de atentate care s-au produs aproape zilnic în diverse capitale ale
Europei și în alte localităţi ale lumii demonstrează pericolul grav al fenomenului
terorist caracteristic anului 2015 şi începutului de an 2016. Pentru că, așa cum s-a
observat și în anul 2016, care se încheie, terorismul folosește masiv fenomenul
migraționist (chiar îl provoacă) pentru a se instala în punctele cheie ale continentului
european și a acționa eficient împotriva Occidentului, a statelor musulmane care nu
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se aliniază fenomenului Daesh și, evident, împotriva Rusiei.
Dar, în tot anul 2016, acest fenomen nu numai că a continuat să persiste, dar a
cunoscut și o extindere nedorită, precum și o dezvoltare extrem de periculoasă, prin
faptul că nu poate fi controlat în mod eficient, o mare parte dintre teroriștii infiltrați
printre4 emigranți, acționând pe cont propriu, dar în ideologia Statului Islamic sau a
Jihadului.
Multe comunități etnice au suferit şi vor mai suferi în continuare pe nedrept în
urma acestor atentate grave, cu mesaje de răzbunare, care au produs și produc groază,
frică, ură şi dezbinare.
Din nefericire, această migrațiune, aparent necontrolată, scoate în evidenţă
o listă mare de contradicții din interiorul Occidentului, dintre acesta şi Rusia, mare
putere nucleară strategică, extrem de virulentă, care contestă ordinea mondială
actuală şi doreşte să redevină superputere, alături de SUA.
Poate nu întâmplător un fost consiler al lui Putin aprecia, la un canal TV, că
ţările europene nu ar trebui să fie surprinse dacă în Europa ar apărea o primăvară
islamică. O primăvară de care ar putea profita și Putin, deși de pe urma fenomenului
terorist nu poate profita nimeni, nici măcar teroriștii.
Migraţia s-a agravat pe fondul începerii unui proces agresiv de formare a
Califatului, a Statului Islamic, a războaielor din Irak, Afganistan şi Libia, state eşuate
în momentul de faţă.
În România şi în UE, există un plan de politici în domeniul migraţiei legale,
cu măsuri legislative în domeniul migraţiei forţei de muncă, conținut deopotrivă în
Directiva 2003/109/CE şi alte patru directive referitoare la accesul şi schimbul de
informaţii, care prevede, între altele, integrarea imigranţilor, cooperarea cu ţările
de origine, în Directiva Cadru privind Procedura unei Singure Cereri în ce priveşte
Permisul pentru Statele Terţe, în Directiva referitoare la Admisia Imigranţilor Înalt
Calificaţi etc.
Probleme deosebite ridică însă migraţia ilegală – care poate determina pericole
grave asupra securităţii naţionale şi europene.
Politicile în domeniul combaterii imigraţiei ilegale se referă la:
- dialogul şi cooperarea cu statele terţe în domeniul migraţiei;
- securizarea frontierelor;
- managementul comun Frontex;
- securizarea documentelor de călătorie şi identitate;
- combaterea imigraţiei ilegale şi traficului de persoane (bune practici,
colectarea de date, mecanisme de coordonare şi cooperare, implicarea organizaţiilor
internaţionale şi neguvernamentale);
- finalizarea acordurilor de readmisie;
- exploatarea informaţiilor;
- stabilirea răspunderii transporturilor;
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- integrarea socială a străinilor;
- actualizarea Strategiei Naţionale privind Imigraţia.
Referitor la migraţia ilegală, în ultimii patru ani (2013-2016), în România se
poate aprecia că numărul de cetăţeni străini implicaţi a crescut în fiecare an, ajungând
la un total de 2000 în anul 2015, din care unii au fost depistaţi în momentul trecerii
sau tentativei de trecere ilegală a frontierei de stat.
Modalităţile de încercare de pătrundere ilegală, în România, folosite mai
des au fost cele de trecere/tentative pe frontiera verde, ascunderea în mijloace de
transport sau ieşirea şi folosirea de paşapoarte false/falsificate, vize false, substituiri
de persoane, organizarea în grupuri de migranţi cu facilitări.
De asemenea, nu s-a permis intrarea în România, din motive legale, a mai mult
de 5000 de cetăţeni străini, cu o creştere de 19% în 2015 faţă de anul 2014.
Migranţii provin din statele Orientului Mijlociu: sirieni, afgani, irakieni,
albanezi, turci, care au folosit mai mult două direcţii: Turcia – Bulgaria şi varianta pe
Marea Neagră: Turcia – România.
Din cercetări a rezultat că, în zona oraşului Istanbul, se află peste 50000 de
migranţi proveniţi din Iran, Irak, Siria, Afganistan etc., care încercau să ajungă în
România şi în alte state ale UE. Conform analizei efectuată de Agenţia Frontex, în
ultimii ani, rutele de migraţie ilegală în UE au fost:
- ruta Central Mediteraneană, respectiv Libia – Italia;
- ruta Est Mediteraneană: Libia, Egipt, Turcia – Grecia/Bulgaria.
- ruta Balcanilor de Vest: Turcia – Grecia – Serbia – Ungaria.
- ruta Est Europeană nu a fost prea mult solicitată, doar Polonia a înregistrat
mai multe cereri de azil.
În concluzie, se apreciază că şi în viitor va fi o mare presiune asupra frontierei
de sud şi de sud-est a UE, cu emigranţi din Afganistan, Pakistan, Iran, Irak, Siria,
Libia, Egipt şi aceasta în condiţiile în care aproximativ 1,1 milioane de refugiaţi au
ajuns numai în Germania în cursul anului 2015, iar alte sute de mii până la câteva
milioane sunt în taberele din Turcia, Iordania, Liban ori în Nordul Africii, în special
în Libia sau Siria și Turcia, aşteptând ocazii de a-şi face loc în ambarcaţiunile celor
care speculează nenorocirea majorităţii celor care migrează din faţa pericolului care
se numeşte Statul Islamic.
Traficul la frontierele româneşti este în creştere, în condiţiile în care, în cursul
anului 2015, valorile traficului de persoane a ajuns la aproape 51 de milioane de
cetăţeni români şi străini, cu peste 14 milioane de mijloace de transport.
Neintegrarea definitivă a populaţiei musulmane imigrate în ţările din Occident
precum în: Franţa, Germania, Belgia etc., evenimentele teroriste din anul 2015 și cele
din 2016 cunoscute până la această dată, repetate în Franţa şi în alte state, poziţia
moderaţilor din statele islamice, aproape inexistentă faţă de aplicarea arbitară a Legii
Sharia, a învăţămintelor din Coran în numele democraţiei şi în state ale Europei,
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„Europa islamizată de la sfârşitul secolului XXI”, cum a prevăzut Papa Ioan Paul al
II-lea, cu mult timp în urmă, precum şi Francisc Fukuyama, Huntington, Ali Laidi
etc., ne determină să reflectăm foarte serios asupra unei realități care nu mai trebuie
demonstrată: nimeni nu este imun la acest flagel şi „tot ceea ce pare posibil doar în
media sau undeva departe de noi, se poate întâmpla chiar acum, aici, nouă înşine,
familiilor noastre, celor mai buni prieteni, conaţionalilor noştri, în localitatea şi pe
strada unde locuim sau muncim.”
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IMPORTANŢA STRATEGIILOR
VIABILE DE COMBATERE
A CREŞTERII INFLUENŢEI STATULUI
ISLAMIC ŞI A RISCURILOR
DETERMINATE DE ACEASTA
THE IMPORTANCE OF VIABLE
STRATEGIES TO COMBAT THE
GROWING INFLUENCE OF ISLAMIC
STATE AND RISKS FROM IT
Prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU

Abstract
După „Primăvara arabă” şi scăderea ca importanţă a grupării teroriste
Al Qaeda, Statul Islamic devine cea mai puternică grupare teroristă din lume
prin organizare, dotare şi pregătire.Combaterea acesteia va fi de durată şi
foarte dură.
Cuvinte cheie: Stat Islamic, terorism, UE, combatere, strategii de combatere.

Abstract
After the „Arab Spring” and the decrease of Al Qaeda terrorist group
importance, the Islamic State becomes the most powerful terrorist group in
the world by means of organization, endowment and its training. Combating it
will be a long and very tough.
Keywords: Islamic States, terrorism, EU, counter-strategies against.
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M

arele viitorolog James Canton aprecia, într-o lucrare privind modul de
abordare a viitorului de către omenire, după atacurile din 11 septembrie
2001, că „nimic nu va mai fi la fel, iar viitorul va fi complex prin turbulenţe, riscuri,
ameninţări şi oportunităţi pe care nimeni, nici măcar liderii noştri nu îl înţeleg pe
deplin.”1
Aprecierea „Micului Summit” din toamna anului 2005 din SUA al unui colectiv
de specialişti în domeniu: militari, profesori, oameni de ştiinţă, sub conducerea
preşedintelui G. W. Bush, a fost: „nu suntem pregătiţi să facem faţă acestui gen de
ameninţări”. Evenimentele ce s-au derulat până în prezent în unele zone ale lumii au
demonstrat din plin viabilitatea acestor concluzii.
„Primăvara arabă” nu a înlăturat ideologia jihadistă din regiunile sărace ale
lumii, unde jumătate din populaţia globului trăieşte cu mai puţin de 2 dolari pe zi,
iar peste 1,5 miliarde de oameni suferă de malnutriție. Vorbim şi despre locul unde
confruntările armate între bandele rivale fac ravagii, unde nu mai există statul ca
autoritate, iar organizaţiile teroriste fac legea. În aceste cazuri – și nu sunt puține
–, speranţa la o viaţă mai bună s-a spulberat. În multe regiuni ale globului, precum
nordul Africii (Libia, Tunisia, Egipt) și în alte state în curs de fărâmițare dramatică,
precum Sudanul, Somalia, Irakul, Siria etc., tragedia se continuă.
Al Qaedei i-a scăzut cota de popularitate după uciderea „Emirului Bin Laden”,
însă aripa radicală a acestei temute organizaţii teroriste s-a transformat în Statul
Islamic (ISIS) care cuprinde regiuni întinse din Irak și Siria. Rebelii au beneficiat de
expertiza multor ani în purtarea războiului de gherilă al Al Qaeda împotriva fostei
URSS, SUA şi aliaţilor în Afganistan, Irak, a multor „jihadişti” din Arabia Saudită,
Turcia, Iordania, Africa de Nord dar mai ales din UE şi SUA. Majoritatea luptătorilor
din SI au fost recrutați chiar din rândurile foştilor combatanţi ai trupelor regulate ale
acestor state în lupta cu teroriştii.
În lumea arabă, s-au identificat două valuri de violenţă caracteristice
terorismului: unul condus de discipolii lui Sayyid Qutb, islamist radical egiptean, în
fapt ideologul jihadismului modern şi un al doilea val de violenţă condus de Osama
bin Laden împotriva SUA – după ce în prealabil a răspuns de logistica războiului
dus împotriva URSS undea a dobândit o experienţă şi o reputaţie deosebită în acest
tip de confruntare asimetrică.
Dezastrul de la 11 septembrie 2001 a demonstrat capacitatea acestui lider
de a duce războiul împotriva celui mai mare stat din lume, cu rezultate care puteau
fi catastrofale dacă se reuşea deturnarea a zece avioane din SUA şi atacarea tuturor
simbolurilor americane.
Statul Islamic al Irakului şi Levantului (SI sau ISIS) şi-a făcut apariţia în anul
2013, însă a avut o rapidă ascensiune în 2014, profitând de experienţa multor ani a
James Canton, Provocările viitorului. Principalele tendinţe care vor reconfigura lumea în următorii ani: 50, 10,
20 de ani, Editura Polirom, Bucureşti, 2010, p.13
1
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teroriştilor din subordinea lui Osama bin Laden. ISIS a beneficiat şi de pregătirea
militară a acestora, a celor recrutaţi din lumea întreagă, dar mai ales din Occident,
promovând un adevărat cult al morţii în defavoarea idealului politic şi religios, uneori
pentru a conduce mai mult decât despotic.
Liderul Statului Islamic a devenit Abu Bakr al-Baghdadi, după uciderea lui
Abu Musab al-Zarqawi.
Abu Bakr al-Baghdadi s-a făcut remarcat prin acţiuni violente, execuţii în
masă, decapitări, crucificări, jefuirea băncii irakiene din Mosul şi a altor sucursale.
Totodată, îi revin ocuparea şi exploatarea unor câmpuri petroliere, dobândind mult
armament greu de artilerie, arme antitanc, de infanterie, blindate de la forţele de
securitate şi militare irakine. În scurt timp, acești urmași ai Al-Qaida au devenit
gruparea teroristă cea mai bogată şi mai bine dotată din lume, iar pregătirea militară
temeinică, experiența de luptă din confruntările anterioare şi disciplina şi-au spus
cuvântul.
Liderul acestui Stat a declarat constituirea Califatului şi a trecut la ofensivă
pentru cucerirea altor teritorii din Siria şi Irak, devenind o ameninţare gravă la adresa
securităţii din Golf şi nu numai.
Ideologia noului stat este salafi-jihadistă, adică o doctrină care propovăduiește
întoarcerea la practicile strămoşilor comunităţilor musulmane, purificarea prin
violenţă şi implementarea Legii Sharia în teritorile ocupate. Deci rațiunea acestei
grupări care-și spune Stat Islamic, incompatibil cu democraţia, este una autoritaristă
și exclusivistă, duşmanii fiind în primul rând regimurile seculare musulmane,
influenţate de Vest, şiiţi şi Occident. Întoarcerea la începuturi, la strălucirile Califatului
de odinioară – inclusiv la ultimul Califat, care a fost Imperiul Otoman, este idealul
și scopul final al acestui tip de jihadism, cu totul și cu totul special. Este posibil ca
mulți musulmani – loviți puternic atât de Occident, cât și de interesele unor lideri
locali, din propria lor civilizația, să privească această doctrină extremistă, intolerantă
și extrem de violentă, ca pe o soluție pentru reînvierea unui trecut pe care-l condiseră
legendar și glorios.
Statul Islamic se bucură de sprijin popular în multe zone din Iordania, Gaza,
Cisiordania şi din cele două teritorii cucerite din Siria şi Irak.
Liderul ISIS a încurajat emigrarea de luptători străini în lupta împotriva
cruciaţilor, aliaţilor, având un număr de luptători apreciat la peste 30000, cu multe
centre de recrutare în Orientul Mijlociu şi Occident.
Combaterea Statului Islamic s-a desfăşurat și se desfășoară prin operaţiuni
aeriene ale Coaliţiei Occidentului, acţiuni terestre în Irak şi Siria de către forţele
fidele statelor Irak şi Siria, atacuri cu drone asupra unor lideri.
Conducerea Statului Islamic încearcă reorganizarea teritoriilor cucerite,
numirea de guvernatori, birouri de recrutare, rezolvarea problemelor minimale
ale populaţiei, crearea unei societăţi utopice bazată pe regulile musulmane pure,

108

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(28)/2016

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
aplicarea strictă a Legii Sharia, înlăturarea regimurilor infidele, domnia lui Allah,
crearea poliției religioase, fără acțiuni educative temeinice, ci doar prin impunerea
religiei, prin tribunale publice de execuţie, pedepse foarte aspre corporale şi chiar
prin execuții.
Statul Islamic nu poate fi o organizație durabilă, ci mai mult u8na
propagandistică, pentru a crea lumii musulmane, lovite din toate părțile, un vis și un
ideal posibil, în sensul că un Califat este posibil, întrucât a mai fost cândva. S-a profitat
de vidul de securitate creat şi proiectul respectiv – cal al reconstituirii Califatului –,
a fost impus şi dezvoltat printr-o cruzime fără margini și printr-o violență dusă la
extrem.
Legea Sharia se aplică total sau parţial în mai mult de 58 de state de pe glob,
în dauna dreptului clasic, cu cele mai grele restricţii la adresa femeilor, literaturii
clasice, cu excepţia Coran-ului, a jurnalismului, a monumentelor istorice etc.
Deşi se declară o religie a păcii, în unele din cele 114 „sure” ale Coran-ului
sunt precizări de genul „...ucide-i pe necredincioşi unde îi întâlneşti.”
Lupta împotriva Statului Islamic va fi de durată şi destul de grea, avându-se
în vedere organizarea de tip militar (dar și de tip conspirativ, diversionist) a grupării,
pregătirea, experienţa în ducerea războiului, deci cunoaşterea legilor luptei armate,
combinată cu acţiunile specifice, caracteristice grupărilor teroriste.
Până la întâlnirea de la Washington a şefilor de stat din întreaga lume, din
27 – 28 septembrie 2015, strategiile împotriva terorismului s-au concentrat asupra
combaterii clasice a grupărilor teroriste, fără un proiect politic, militar şi religios de
durată.
S-a reuşit desfăşurarea, cu ocazia acestui eveniment, a unor discuţii mai la
obiect, mai concrete, precum înţelegerea între Rusia, Siria, Turcia şi Iran și realizarea
unei alianţe pe linia informaţiilor pe domeniu.
Visul Califatului Mondial a fost ţelul organizaţiei Al Qaeda, din timpul lui
Osama bin Laden cu un program riguros de înfăptuire până în anul 2020. În acest
timp, au fost trase multe semnale de alarmă, încă de pe timpul Papei Ioan Paul al
II-lea, al Papei Benedict al XVI-lea și chiar s-a formulat deschis și foarte clar că
„Occidentul este ameninţat cu islamizarea”.
Studiile recente în domeniu au demonstrat că, numărul creștinilor din lume a
scăzut de la 2,4 miliarde (în 2010), la 2,17 miliarde (în prezent), adică de la 36% din
totalul populaţiei la 31%. În ceea ce-i privește pe cei de religie islamică, numărul lor
a crescut de la în același interval de timp, de la 1,8 miliarde la aproximativ 2 miliarde,
respectiv de la 26%, cât reprezenta populația de această confesiune, se va ajunge la
aproximativ 31% 9în 2045), egalând numărul creştinilor.
Estimările apreciază că în 2060, numărul credincioşilor islamici va depăşi cert
numărul creştinilor; va creşte considerabil şi numărul ateilor.
Semnalele de alarmă au fost trase de studiile în domeniu, de islamofobia
care s-a declanşat şi care pune în pericol convieţuirea paşnică, de imigraţia uriaşă,
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declanşată de un an de zile, de exodul populaţiei din zona de război a Statului
Islamic, a Orientului Mijlociu şi a nordului Africii, de potenţialul scăzut, diminuat de
organizare al UE în domeniu, dar şi de pericolul infiltrării teroriştilor în UE.
La toate acestea se adaugă poziţia moderaţilor2 din statele islamice care
nu se manifestă în luarea de poziţii faţă de aplicarea arbitrară a Legii Sharia, a
învăţămintelor din Coran.
Scăderea drastică a numărului populaţiei din multe state ale Occidentului şi
Americii de Nord devine o problemă vitală pentru siguranţa statelor respective, din
toate punctele de vedere, dar mai ales pentru siguranţa naţională.
Transformarea Europei în continent islamic la sfârşitul secolului XXI poate
deveni o realitate şi nu o ficţiune, avându-se în vedere terenul fertil al zonelor lipsă a
statului de drept, laxismul judiciar, lipsa cooperării concrete a instituţiilor statelor pe
domeniu, mai ales în UE.
Atentatele teroriste care au avut loc, în special, în UE au demonstrat existența
unor erori în organizarea și funcționarea sistemului statelor, existența și proliferarea
unor eşecuri de integrare a imigranţilor, crearea unor falii de insecuritate, o cooperare
neadecvată, o violenţă în creştere a tinerilor fără repere, o educaţie naţională precară
la nivelul statelor, dar și stoparea resurselor de finanţare a teroriştilor, inclusiv de
interzicere totală a pregătirilor acestora pe teritoriul UE. La toate acestea, se adaugă
și guvernarea neperformantă a statelor.

În loc de concluzie
1. Cu siguranţă, nu putem uita că, în spaţiul islamic de azi, s-au dezvoltat,
odinioară, cele mai mari civilizaţii ale lumii: egipteană, sumeriană, persană,
babiloniană, otomană şi că acelaşi spaţiu conţine multe din resursele energetice ale
Terrei.
2. Menţinerea imigraţiei la cote ridicate din statele musulmane va duce la
aşa-zisă „Eurabia”, moscheele putând să depăşească din punct de vedere numeric
bisericile.
3. În situaţia în care UE nu abordează o strategie viabilă de control al
imigraţiei provenite din statele cu populaţie musulmană, nu este exclus să asistăm la
transformarea UE într-un continent islamic până la sfârşitul secolului XXI.3

În ceea ce privește noțiunile „moderați” și extremiști”, trebuie să fie definit mai întâi sistemul de referință: moderați sau extremiști față de cine și în raport cu ce? În Siria, la ora actuală, fiecare din părțile care participă la război are
motivația ei și comportamentul ei și, de aceea, este foarte greu să limpezești apele. Se pare că, așa cum stau lucrurile
acum, nimeni nu poate să o facă.
3
Coautori, Jihadul Islamic, Editura Rao Class, Bucureşti, 2015, p. 28
2

110

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(28)/2016

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

ETICA ŞI SECURITATEA
INTERNAŢIONALĂ
ETHICS AND INTERNATIONAL
SECURITY
Col. (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU1*
Col. (r.) prof. univ. dr. Benoni ANDRONIC 2**

Abstract:
The main objective of the paper is to present a point of view on
definitions of security, ethics, law, military science and on the role of the ethics
in providing society security, but also on the impact that ethics has produced
on the security science during this century. In this regard, ethics science has
left its footprint upon the security science.
The society’s security ethics is a guarantee of peace and international
security.
The ethics in international security is necessary and must be developed
in accordance with the new challenges and threats to security, and with the
new paradigm of international security.
Keywords: international security, law, military science, ethics science,
society’s security.
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n elaborarea unei astfel de problematici este normal şi etic să începem cu
amintirea, măcar în treacăt, a lucrării lui Aristotel, scrisă în urmă cu 2366
3
ani , şi cu „Principia ethica” scrisă de George Ed. Moore, în anul 1903, şi care are
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ca subiect gândirea etică. Scopul acestui articol este de a prezenta succint etica în
societate şi rolul eticii în securitatea societăţii umane şi modul în care etica poate
transforma societatea şi securitatea acesteia. În acest scop, este necesar mai întâi să
actualizăm câteva concepte: securitate, etica, credinţa, ştiinţa militară, dreptul, care
au evoluat şi continuă să evolueze cu excepţia, poate, a eticii care s-a schimbat foarte
puţin în cele peste 23 de secole. Apoi să prezentăm, sub o formă acceptabilă şi facilă,
câteva principii ale eticii în asigurarea securităţii cu câteva exemplificări.
Referitor la securitate, încă nu s-a formulat, ca în alte discipline şi/sau ştiinţe,
o concepţie unanim recunoscută în lume, ci diverse concepţii/concepte, diferite de
la o ţară la alta, care au teorii şi metode proprii, bazate pe o cunoaştere empirică,
substanţialistă, istorică a acţiunilor insecurizante ale omului îndreptate împotriva
celorlalţi oameni şi împotriva planetei Pământ; dar astăzi se impune ca obiectul
securităţii să cuprindă şi studiul aspectelor structurale şi sistematice pe baza unei
analize axiomatice, organizaţionale şi recursive şi unei noi metode de investigare/
cercetare şi modelare a evenimentelor, dar şi a situaţiilor din domeniul securităţii.
Numai astfel s-ar putea elabora, organiza şi explicita academic teoriile, principiile
şi legile asigurării securităţii şi explica ştiinţific conexiunea acestora cu celelalte
fenomene sociologice, politice, militare, respectiv cu alte ştiinţe.4
Ştiinţa militară este „un sistem de cunoştinţe referitoare la legile şi principiile
luptei armate, la normele şi formele de organizare, pregătire şi întrebuinţare a
forţelor armate, la metodele şi procedeele acţiunilor militare”5.
Având în vedere această definiţie, s-ar putea da o definiţie asemănătoare
ştiinţei securităţii pornind de la observaţia că obiectul ştiinţei securităţii, care este
o ştiinţă a acţiunii şi reacţiunii, are un caracter particular faţă de celelalte discipline
care studiază crizele şi conflictele.
Necesitatea unei ştiinţe a securităţii constă în faptul că ea poate oferi factorilor
de decizie politico-militari .şi specialiştilor în domeniul securităţii cunoştinţe şi
soluţii eficace şi eficiente în scopul educării cetăţenilor, organizării, planificării şi
coordonării acţiunilor de asigurare a securităţii şi pregătirii optime a forţelor de
securitate, precum şi stabilirii unor procedee şi metode de acţiuni anti şi contrateroriste care să se execute cu succes în noul mediu de securitate din secolul XXI. În
acest context, considerăm că se poate spune că obiectul de studiu al științei securității
îl reprezintă toate acţiunile menite să asigure securitatea în toate organizaţiile şi
domeniile societăţii omeneşti şi la toate nivelurile de organizare.
Acţiunile de asigurare a securităţii sunt multiple, dar ele se pot clasifica astfel:
- acţiuni de securitate prin esenţă (acţiuni de luptă);
- acţiuni de securitate prin destinaţie (sunt acţiuni necesare pentru îndeplinirea
ediţie revăzută şi adăugită a lucrării Etica Eudemică. Ambele lucrări abordează sistematic conceptele de etică, virtute, fericire, plăcere şi prietenie.
4
Colectiv de autori, coordonator ştiinţific Valentin Arsenie, Tratat de Ştiinţă Militară, Vol. I, Editura Militară,
Bucureşti, 2001, p. 19.
5
Ibidem.
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unei misiuni de către forţele de securitate) şi acţiuni asociate securităţii.
Toate acestea se înscriu între neletalitate şi letalitate şi se desfăşoară în câmpul
de securitate. Acţiunile de securitate sunt fundamentate pe o relaţie socio-politică
complexă, care apare ca urmare a conflictului dintre grupări şi grupuri umane în
forme violente sau nonviolente.
Acţiunile de securitate au asemănări cu celelalte categorii de acţiuni sociale,
însă şi unele deosebiri care se datorează naturii agentului de securitate, scopului
acţiunii de asigurare a securităţii şi mijloacelor folosite în acest sens.
Metamorfozarea scopului politic în scop şi obiectiv de securitate reprezintă
esenţa politică a acţiunilor de asigurare a securităţii şi rolul primordial al factorului
politic.6
Este evident că prezenta lucrare nu poate cuprinde exhaustiv această tematică
destul de pretenţioasă, dar vom alege cunoştinţele şi le vom trata astfel încât să poată
fi înţelese printr-o înlănţuire logică, prin definiţii simple şi clare, cât mai aproape
de cerinţele ştiinţifice şi prin explicarea demersurilor necesare pentru umanizarea
relaţiilor din societate, astfel încât să conducă la asigurarea securităţii indivizilor,
comunităţilor, naţiunilor şi statelor. Aşadar, motivaţia apariţiei acestui articol este
aceea că cercetarea rolului eticii în societate şi în asigurarea securităţii acesteia
prezintă o mare importanţă în viitoarea securitate internaţională. „Ea ne arată că
structura politico-juridică internă şi internaţională actuală se explică nu numai
sincronic, ci şi diacronic, prin legătura cauzală a succesiunii fenomenelor sociale din
trecut cu fenomenele din prezent, ce constituie, funcţional, premizele evenimentelor
de mâine.”7 În consecinţă, cercetând din punct de vedere „structural şi funcţional
evoluţia dreptului (şi eticii – n.a.)” se poate demonstra prin exemple modul în care
„funcţionează mecanismele” de securitate „instituite, prin acordul de voinţă, liber
exprimat al statelor în cadrul diferitelor structuri organizaţionale, internaţionale,
dar şi rolul activ al acestora din urmă în apariţia, formarea şi consolidarea normei
de drept” pe bazele eticii.8 Din această cauză etica nu poate să fie detaşată/ruptă de
istorie, de societate şi nici de securitatea acesteia, fiind strâns legată de acestea. Există
raporturi clare dintre etică şi structurile statelor care sunt îndreptăţite şi obligate să
asigure securitatea şi aplicarea principiilor eticii într-un proces deosebit de complex.
Există, neîndoielnic, o consonanță între principiile etice și acțiunea umană, indiferent
car ar fi aceasta. Cu alte cuvinte, fiecare acțiune umană își are etica ei și, ca atare,
chiar un „istoric al creării şi evoluţiei unei etici (a securităţi – n.a.) la nivel planetar
(internaţional – n.a.)”9.
Studierea eticii securităţii societăţii umane „din perspectivă globală,
internaţională ne arată că ceea ce a creat suprastructura politico-juridică a
societăţii au fost condiţiile de viaţă materiale ale societăţii şi că statul şi organizaţiile
6
7
8
9

Ibidem, pp. 21-22.
Valentin Stelian Bădescu, Dreptul afacerilor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 5.
Ibidem, p. 5.
Valentin Stelian Bădescu, Etica în Afaceri, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2014, p. 19.
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internaţionale nu au evoluat lent şi pe nesimţite, ci au cunoscut în timp adevărate
mişcări revoluţionare, marcate prin salturi, dar şi coborâşuri uneori abrupte, având
în final un sens ascendent ce a condus la un progres”10. Dar, aşa cum remarcă autorul
citat anterior, în decursul istoriei societăţii umane şi progresului ei pe trepte superioare
de organizare, „ştiinţa eticii capătă dimensiuni noi”11.Însă etica este strâns legată de
religie, securitate, filosofie, estetică, drept, economie etc. De unde şi acea relaţie
specială între conceptele eticii şi disciplinele sociale şi politice, incluzând aici și
disciplina securităţii (naţionale şi internaţionale).
În mediul actual de securitate, extrem de complex şi de fluid, o criză
imprevizibilă poate induce stări de insecuritate. Dar crizele şi conflictele, aparent fără
posibilitate de rezolvare, se pot soluţiona dacă se porneşte de la ideea că nici un stat,
oricât de puternic ar fi el, nu poate decide de unul singur în relaţiile internaţionale, ci
astfel de decizii al la bază și interese şi puncte de vedere comune. De aceea, în scopul
asigurării securităţii internaţionale, este necesar „să se ţină seama de rolul eticii la
nivel statal, regional sau mondial”12. De aici şi nevoia unor norme etice necesare
pentru asigurarea unui mediu de securitate viabil.
Etica de securitate, sau etica în domeniul securității, include o serie de principii
foarte importante chiar pentru știința securității, cu tot ce decurge de aici. Între aceste
principii, noi considerăm că ar trebui incluse și următoarele:
- solidaritatea;
- mutualitatea;
- respectarea autonomiei;
- justiția;
- lealitatea;
- loialitatea;
- buna credință;
- onoarea și demnitatea;
- vigilența;
- protecția vieții, a mediului și a planetei;
- sacralitatea.
Țările și, respectiv organizațiile internaţionale pe care acestea le-au creat
au luat decizii de internaţionalizare a preocupărilor menite să ducă la promovarea
solidarităţii între popoare, între statele lumii care au semnat „declaraţia de la
Johanesburg” cu privire la dezvoltarea durabilă. Astfel, conceptul de dezvoltare
durabilă este o activitate principală pe agenda internaţională şi conţine: protecţia
mediului, folosirea resurselor naturale ale planetei şi lupta contra sărăciei pe scară
globală.
Declaraţia de la Johanesburg şi celelalte declaraţii ale ONU cu privire la
securitatea internaţională reprezintă un izvor de drept prin pătrunderea „spiritului”
10
11
12

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 20.
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acestor acte „în prevederile tratatelor şi convenţiilor internaţionale”.13
PNUE13 asigură la nivel internaţional atât o coordonare tehnică şi ştiinţifică,
cât şi o armonizare în privinţa dreptului internaţional. În cadrul ONU s-a ajuns la
concluzia unanimă că problemele de securitate care se referă la proliferarea nucleară,
la protecţia mediului, la demografie mondială şi interdependenţă economică nu se
pot aborda şi rezolva decât la nivel internaţional, în organizaţii internaţionale de
securitate.
O nouă ordine internaţională bazată pe etică trebuie să convingă statele lumii
că în ea (în această ordine internaţională) ele se vor simţi în siguranţă. Principiile
enunțate mai sus se constituie într-un fundament al securității, în toate componentele
ei (politică, economică, socială, societală, de mediu, cibernetică etc.). Pe măsură
ce societatea se dezvoltă și, pe această bază, se complică, zonele de insecuritate
se multiplică. În acest caz, este foarte important ca principiile etice ale securității
să fie respectate, chiar dacă, la urma urmei, raporturile între state nu sunt doar de
colaborare și sprijin reciproc, ci și competitive și, de cele mai multe ori, chiar de pe
poziții de forță. La urma urmei, nu contează doar buna intenție sau lealitatea, ci și
potențialul, adică puterea efectivă.
Mai ales azi, când societatea omenească se îndreaptă efectiv spre o civilizația
a cunoașterii, și când armonia ar trebui să prevaleze conflictualității, constatăm
că, dimpotrivă, tensiunile nu se diminuează, ci, dimpotrivă, se amplifică, lumea se
înarmează, iar războiul, practic, bate la ușă.
Oamenii de stat (conducătorii statelor) acţionează în conformitate cu nişte
evaluări, ale organizaţiilor de intelligence, care nu pot fi verificate în acel moment
şi de aceea ei nu pot încerca decăziile pe care le iau decât o singură dată (nu există a
două oară), iar greşelile lor sunt iremediabile. De aceea, analizarea „modului în care
oamenii de stat au tratat problema ordinii mondiale – ce anume a funcţionat sau nu
şi de ce – nu reprezintă sfârşitul înţelegerii eticii contemporane; el poate fi, însă,
începutul”14.
Este destul de clar faptul „că schimbările în diverse aspecte ale securităţii (şi
ale securităţii internaţionale – n.a.) determinate de aplicarea eticii globale vor arăta
diferit în perioada iniţială procesului faţă de desfăşurarea lui din plin. (...) Problema
trebuie analizată, în special când se ajunge la măsuri prin care se intenţionează să
se prevină efectele negative posibile şi previzibile ale procesului (de securitate – n.a.)
în domeniul relaţiilor internaţionale şi implicit al eticii planetare”15.
Din fericire, există azi certitudinea că etica securităţii societăţii umane este
„în plin proces de înnoire şi accentuare a caracterului său umanitar. Ea apare ca o
garanție a păcii şi a securităţii internaţionale a colaborării între state şi popoare şi
Ibidem.
Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu
15
Henry Kissinger, Diplomaţia, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2007, p. 24, Apud. Valentin Stelian Bădescu, op. cit.,
pp. 21-22.
13
14
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a stimulării progresului lor.”16
Societatea umană se găseşte azi într-o cumpănă/criză, ca aceea de pe timpul
lui Avraam, care l-a întrebat pe Dumnezeu înainte ca El să condamne Sodoma la
dispariţia prin foc. Întrebarea lui Avraam era: „care trebuie să fie, înăuntrul unei
comunităţi, proporţia dintre bine şi rău, astfel încât comunitatea cu pricina să fie
iertată, ocrotită de pedeapsa ultimă?”17
Cum putem răspunde noi astăzi la o asemenea întrebare?
„Măcar zece, suna răspunsul lui Dumnezeu.”18
Am putea răspunde: să avem un comportament acceptat de Dumnezeu, din
punct de vedere moral, dar şi de drept. „Faţă de inflaţia normativă de azi, cred că
întoarcerea la cele zece porunci este îndestulătoare, şi nu am mai avea nevoie de
atâtea noi coduri şi legi, directive şi recomandări, decizii şi decidenţi.”19
Societatea umană nu poate să funcţioneze în deplină securitate în lipsa
informaţiilor, cunoaşterii şi eticii. Ce rol are etica în asigurarea securităţii în era
informaţională, în care oamenii lucrează cu noua tehnologie informaţională? Va putea
omul să se adapteze la aceasta? Dar la economia/industria bazată pe cunoaştere?
Mai este oare nevoie de etică? Răspunsul este: este mare nevoie de etică – va fi
totdeauna – pentru că trebuie pentru că etica este modalitatea prin care omul rămâne
om, indiferent de treapta de cunoaștere pe car a ajuns. Azi, cunoaşterea reprezintă
principalul capital şi principala resursă care crează bogăţia/capitalul/banii în
societatea actuală a cunoaşterii (era cunoaşterii), dar, în lipsa unor principii etice, ea
nu asigură automat nici prosperitatea și nici măcar supraviețuirea.
Globalizarea a impus o prăpastie între cei bogaţi şi cei săraci, între aspiraţiile
acestor două categorii de oameni, de comunităţi şi de state. Ar putea etica „să explice
realitatea juridică şi socială din lumea din ce în ce mai interdependentă?”20
Este deci necesară o etică globală în acest haos al globalizării. „Idealul
statului naţional e incompatibil cu modul de viaţă global”21. Globalizarea exclude
sentimentul naţional, deci exclude statul naţional, ceea ce îi revoltă pe cetăţenii
loiali ai statului. În lipsa diversității și a unor identități dinamice și concurențiale,
globalizarea înseamnă nivelare, distrugere a lucrului în sine, a ființării și, ca atare,
ea nu poate duce decât la entropie zero, ceea ce ar însemna moartea sistemului
și nu prosperitatea lui. Globaliștii extremiști se gândesc la necesitatea guvernării
lumii afacerilor de interesul lor, chestiune de putere absolută, şi nu de „Doctrina
internaţională”22.
Este necesară o etică a globalizării, conform căreia la conducerea statelor şi
Ibidem, p. 22.
Niciu M., Drept internaţional public, Editura Chemarea, 1995, p. 1, Apud. Valentin Stelian Bădescu, op. cit., pp.
21-22.
18
Valentin Stelian Bădescu, op. cit., p. 22.
19
Ibidem.
20
Valentin Stelian Bădescu, op. cit., p. 22.
21
Ibidem, p. 44.
22
Ibidem.
16
17
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organizaţiilor internaţionale să fie oameni smeriţi, cei cu teamă de Dumnezeu, care,
înainte de a lua o decizie, să-şi reprime impulsurile de mândrie şi de mânie. Conceptul
umanitar ce reiese din opera lui J.J. Rousseau a fost preluat apoi în „Declaraţia
drepturilor omului şi cetăţeanului” adoptată în anul revoluţiei, din 1789, din Franţa.
Principiile etice ale religiei creştine au impus apariţia declaraţiei pentru abolirea
comerţului cu sclavi în anul 1815, comerţ care încălca flagrant principiile umanităţii,
a influenţat decisiv problemele de stat, de ordine publică şi a oamenilor ce au etici
diferite conform cărora să se acţioneze nu numai pe o bază internaţională, ci şi pe una
neutră „interetnică”.23
Unul dintre principiile fundamentale ale eticii islamice, spre exemplu, se
referă la „demnitatea şi integritatea persoanei umane” sau „Nu participaţi la acţiuni
perfide. Nu vă abateţi de la drumul drept”24, iar alte principii ale eticii le găsim în
multe prevederi din Coran. Dar de aici nu înseamnă că principiile respectivă asigură,
ipso facto, și aplicarea lor. În numele Shariei și Coranului, unii islamiști nu ezită
să pună bombe și încărcături explozive în locuri aglomerate, să acționeze violent
împotriva unor oameni lipsiți de apărare, să creeze situații insecuritate extrem de
grave oriunde în lume, mai ales în țările și marile capitale ale civilizației occidentale,
Rusiei, Turciei etc.
Securitatea, politica şi etica, adică realitatea lumii în are trăim, influentează
norma de drept și dreptul internaţional, dar şi reciproca este valabilă. Aceste
interdeterminări sunt, azi, atât de complicate, încât aproape orice este posibil
De unde și întrebarea tranșantă: Există o relaţie între securitate şi etică?
Aparent ele sunt contradictorii şi s-ar exclude reciproc şi totuşi, activitatea de
asigurare a securităţii se supune unei etici, la fel ca activitatea politică şi ca orice alt
fel de activitate.
În gândirea religioasă, lumea e divizată într-un domeniu sacru şi în unul profan,
adică sacralitatea e fundamentată „pe existenţa în societate a două sfere separate,
total eterogene una faţă de alta”25. Deci, în spatele puterii politice stă constrângerea,
ca mijloc de influenţare, dar și alegerea prin vot, care înseamnă, de fapt, democrație.
O discrepanţă/deosebire dintre religie şi politică o reprezintă maniera de abordare
a adevărului: creştinul trebuie să spună adevărul, iar politicianul nu spune adevărul
sau, cel puţin, nu spune niciodată tot adevărul. Dar și dogma: crede și nu cerceta!,
în lumea creștină, și pune la îndoială totul!, în lumea științifică, în politică și în
societatea laică.
În esenţă, există o etică a convingerilor şi una a responsabilităţii. Dar și
convingerea și responsabilitatea fac parte dintre acele principii etice universale,
care separă societatea omenească de lumea necuvântătoarelor și o transformă
într-o societate conștientă de sine și de rolul său în această lume. Spre deosebire de
comportarea unui creştin, după etica creştină, în cazul unui politician, „dacă urmările
23
24
25

Robert Schutze, Dreptul constituţional al UE, Editura Universitară, Bucureşti, 2012, p. 77.
Valentin Stelian Bădescu, op. cit., p. 353.
Ibidem.
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unei acţiuni politice, rezultate din cele mai sincere convingeri, sunt puse sub semnul
eşecului, actorul politic nu se va declara vinovat, ci va arunca răspunderea pe umerii
adversarilor.
Din punct de vedere etic, (...) în faţa îndemnului radical machiavelic – scopul
scuză mijloacele –, orice etică a convingerilor pare să eşueze. (...) În special după
câştigarea puterii, constatăm că politicianul proaspăt legitimat al unor anumite
convingeri îşi schimbă brusc atitudinea.”26
Securitatea internaţională nu trebuie să fie în afara eticii. Afacerile militare au
etica lor. În timp, a apărut o nouă construcţie juridico-economică în care etica are un
loc bine definit; dreptul internaţional şi cel european şi principiile adoptate de ele
(principiul democraţiei, al statului de drept, al separaţiei puterilor în stat, al egalităţii
statelor pe baza tratatelor etc.) definesc „blocul de funcţionalitate al (...) afacerilor
militare”27.
Etica în afacerile militare (în securitatea internaţională) trebuie analizată
într-un context larg, al uriaşelor schimbări din politica internaţională, din mediul
internaţional de securitate – îndreptarea acţiunilor militare ale marilor puteri spre
Asia într-o perioadă a incertitudinilor sistemice –, schimbări radicale în ierarhia
sistemică (Brazilia a luat locul U.K., China a trecut pe locul doi etc.) în care se
fac similitudini cu evenimentele ce au precedat cel de-Al Doilea Război Mondial în
scopul de a face previziuni asupra securităţii internaţionale.
Pe fondul acestor incertitudini şi al crizei economico-financiare rezultă că
securitatea internaţională şi afacerile militare nu se mai pot plasa în afara eticii
globale, în special din punct de vedere al efectelor.
Deoarece oamenii au stabilit încă din antichitate norme/reguli de purtare a
războaielor pentru a limita cât de cât violenţa lor, a apărut o etică a războiului, a ceea
ce este sau nu permis într-un război/conflict. În feudalism, pe timpul cavalerismului,
etica militară ajunsese pe culmile ei. Astfel, era interzis (verboten) să fie ucişi
militarii care se predau sau prizonierii de război, femeile, copiii şi bătrânii, precum şi
persoanele neînarmate. Astăzi e nevoie de elaborarea unui nou ghid etic de comportare
în comunitatea internaţională şi în afacerile militare, dar și în toate celelalte activități
care privesc securitatea sistemelor și proceselor, a individului și comunității, țărilor
și a lumii întregi.
Globalizarea a impus bariere importurilor de bunuri din ţările sărace ceea
ce nu este etic, deoarece unele state dezvoltate, prin barierele impuse importului
de produse din acele ţări defavorizate, au accentuat criza economico-financiară a
acestora și au adâncit prăpastia dintre lumea bogată și lumea săracă.
Dreptul internaţional este, de fapt, profund nedrept şi ar trebui reformat urgent,
în primul rând de către ţările bogate care au această obligaţie morală/etică. De aceea
trebuie stabilite responsabilităţi, din punct de vedere politic, moral şi legal, pentru a
26
27

Ibidem.
Ibidem.

118

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(28)/2016

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
diminua sărăcia globală nu prin artificii și bunăvoința bogaților, ci prin norma de drept
impusă de realitatea acestei lumi și de dreptul sacru al oamenilor la viață, bunăstare
și securitate. Doar obligaţia de asistare a ţărilor sărace de către unele dintre țările
bogate, impusă de dreptul internaţional actual, nu este nici pe departe suficientă.
Țările aduse în sapă de lemn de politica actuală de dominare nu au nevoie de mila
țărilor bogată, ci de norma de drept care să le scoată din starea de dependență.
Mai mult, dreptul intern şi dreptul internaţional cad ambele în capcana lipsei
accentului pe individ şi punerea accentului pe stat. Dar și centrarea artificială a
dreptului pe individ, în loc să asigure individului condiții de dezvoltare și prosperitate
în propria țară, este folosită, în primul rând pentru capotarea de creiere de către țările
bogate și de subminare a autorității statelor rebele sau a acelor state cu regimuri
autoritare sa neconforme cu democrațiile de tip occidental. Așa s-a creat uriașa falie
politică între civilizația occidentală și civilizația islamică.
„Pentru justiţia globală” ar trebui să se facă o cercetare aprofundată de către
jurişti, economişti şi politicieni care să definească „principiile justiţiei aplicându-le
societăţii globale” pentru a elabora „un plan de cercetare”, „plan care să includă pe
lângă o analiză juridico-economică şi una etnică” prin punerea accentului pe acele
probleme ce se referă la „echitatea dintre generaţii”.�
Justiţia globală, în opinia aceluiaşi autor, „începe rezolvarea acestei probleme”,
arătând şi „calea de urmat” pentru noi toţi, adică „să luăm parte la dezbaterea
privind definirea şi implementarea justiţiei”,28 pentru că „actuala structură globală
politică şi economică nu pune accentul pe nevoile celor săraci”29. Concluzia este
că securitatea trebuie centrată pe individ pentru că aşa este etic şi echitabil, dar și
pe stat6, pentru că statul este comunitatea în care trăiește individul, iar noul drept
internaţional trebuie să fie de asemenea centrat pe individ și, deopotrivă, pe stat,
pentru a soluţiona problema sărăciei (...).
„Principiile generale de drept, echitatea şi ordinea juridică internaţională
sunt într-o continuă adaptare”30. Există numeroase principii de drept internaţional
cu valoare etică în planul securității,cum ar fi, de exemplu:
- principiul de securitate juridică şi de respectare a „încrederii legitime”;
- principiul reparaţiei integrale a prejudiciului;
- egalitatea părţilor;
- respectarea dreptului de apărareâ;
- principiile de respectare a dreptului omului;
- protecţia drepturilor fundamentale.
În scopul rezolvării pe cale amiabilă a diferendelor trebuie să fie folosit
instrumentul echităţii – ca regulă de drept. Este nevoie şi de o „etică globală aşa
cum au configurat-o experţii japonezi după tragedia lor naţională din 11 aprilie
28
29
30

Ibidem, p. 375.
Ibidem.
Ibidem, p. 376.
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2011” , avertizând civilizaţia ştiinţifică fondată pe „principiul patern” că nu se mai
poate continua cu „supremaţia unei singure capacităţi umane - raţiunea”32. Este
acum nevoie de o civilizaţie care să se bazeze pe „principiul matern”, care să acorde
prioritate perpetuării vieţii, şi care să ajute la apariţia „unei civilizaţii a armoniei în
care toate popoarele ... şi natura vor trăi în simbioză”33 astfel încât să se asigure şi
generaţiilor viitoare dreptul de a putea avea condiţii de viaţă într-un mediu sănătos
pe Planeta Albastră. Japonia cere lumii să renunţe la energia nucleară, atât militară,
cât şi civilă pentru a nu mai lăsa generaţiilor viitoare deşeuri radioactive, ceea ce
reprezintă o gravă deficienţă etică, ce încalcă grosolan „Declaraţia responsabilităţilor
generaţiei actuale faţă de generaţiile viitoare”, adoptată la Conferinţa generală a
UNESCO în anul 1977. „Naţiunile Unite sunt chemate să pună la punct, cel mai
rapid posibil, un summit etic internaţional şi să creeze o zi internaţională a eticii
mondiale”34, aşa cum a propus profesorul dr. japonez Eiji Hattori, la Bucureşti, la
ASE, pe data de 28 noiembrie 2012.
La 11 aprilie 2011, după catastrofa de la Fukushima, societatea japoneză a
avertizat omenirea „că prezenta criză cu care se confruntă umanitatea este o criză
a civilizaţiilor, de care acestea trebuie să treacă de la civilizaţia puterii, bazată pe
o cultură paternă, la o civilizaţie a vieţii întemeiată pe o cultură maternă, având ca
valoare supremă succesiunea vieţii”35.
În plus, a arătat că această criză are o cauză principală: „lipsa eticii planetare”
şi propune „abandonul energiei nucleare şi sfârşitul generaţiei nucleare”36.
31

Evident, numai pe baza unei etici globale/mondiale se poate construi o
„civilizaţie a vieţii” care să asigure securitatea internaţională şi în primul rând
securitatea individuală/umană în acest secol tumultos şi imprevizibil.
Există azi o bogată literatură consacrată definirii eticii şi securităţii
(conceptelor) şi abordării întrepătrunderii celor două discipline (etica şi securitatea),
dar şi metodelor de cercetare (pluri, multi, inter şi trans-disciplinaritate).
Cei mai mulţi dintre autori definesc cele patru niveluri de cooperare şi
întrepătrundere a disciplinelor într-o manieră corelativă pentru a particulariza fiecare
din aceste metode de cercetare.
Prin utilizarea multidisciplinarităţii se juxtapun unele elemente ale eticii şi ale
securităţii în scopul scoaterii în evidenţă a caracteristicilor/trăsăturilor lor comune.
Pluridisciplinaritatea apare ca o metodă de comunicare simetrică între cele
două discipline: etica şi securitatea sau între specialiştii/analiştii din acele discipline.
Prin transdisciplinaritate se face o întrepătrundere a unor discipline, de
31
32
33
34
35
36

Ibidem.
Ibidem, p. 377.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 378.
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exemplu: ştiinţe militare, sociologia, politologia, dreptul, etica etc. şi se orientează
cercetările şi cercetătorii ştiinţifici pe o direcţie focalizată spre elaborarea unei ştiinţe
noi şi anume unei ştiinţe a securităţii, care, astăzi, nu este recunoscută decât în câteva
ţări, printre care şi România. Acesta ar fi un nou domeniu al cunoaşterii necesar
societăţii actuale pentru a ieşi din criza civilizaţiilor şi a salva viaţa pe Terra, întrucât
societatea umană e în pericol să se autodistrugă.
Se impune deci, o analiză amănunţită a raportului dintre mediul de securitate
şi etică din perspectiva transdisciplinarităţii.
Printr-o abordare transdisciplinară a securităţii şi a mediului de securitate, se
poate determina impactul pe care etica şi alte discipline le au asupra acestora. Această
abordare transdisciplinară se poate efectua începând de la un punct de vedere asupra
obiectului comun (colectiv) al investigaţiei noastre ori de la acela al subiectului.
Se poate emite o ipoteză privind natura obiectelor disciplinelor (ştiinţelor)
sociale şi politice şi, având în vedere faptul că ştiinţele se adaptează obiectelor lor de
studiu, să cercetăm/definim relaţiile interdisciplinare existente între acestea având ca
bază obiectele în conformitate cu realitatea.
Dar se poate începe cercetarea noastră şi altfel: de la ştiinţa eticii, aşa cum este
ea cunoscută azi, utilizând două metode:
1) se pun în evidenţă diferitele mijloace prin care ştiinţele sociale care au
legătură cu securitatea şi ştiinţa eticii îşi ating obiectivele metodologice (de exemplu:
verificarea, observarea, explicaţia, comparaţia, elaborarea de teorii şi legi, experienţe
etc.);
2) se stabilesc comparaţii între principalele teorii sau modele utilizate de
disciplinele/ştiinţele respective.
Referitor la metoda a doua (compararea teoriilor), aceasta porneşte de la
delimitarea obiectului şi definirea interdisciplinarităţii şi apoi se elaborează o teorie
socială globală din punct de vedere conceptual şi metodologic.
Interdisciplinaritatea constă într-o integrare între disciplina securităţii şi alte
domenii (sociologie, etică, politologie etc.) şi între diverse abordări prin folosirea
unui limbaj comun care să faciliteze schimburi conceptuale şi metodologice între
securitatea internaţională şi celelalte discipline avute în vedere.
Prin interdisciplinaritate se pot transforma metodele unor discipline (de
exemplu: etica, sociologia, dreptul etc.) în cea a securităţii ducând la apariţia unor noi
proceduri şi metode de luptă împotriva terorismului sau de contracarare a acestuia
sau de rezolvare a crizelor.
Dar interdisciplinaritatea are şi un nivel epistemologic în sensul că, de exemplu,
transferul metodelor ştiinţei militare în domeniul securităţii poate să genereze analize
ştiinţifice în epistemologia securităţii.
Însă marea problemă a metodei interdisciplinare de cercetare constă în
puterea acesteia de a genera noi discipline ca, de pildă, să creeze ştiinţa securităţii
prin transferul metodelor matematicii în domeniul securităţii pentru rezolvarea
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problemelor decizionale, a problemelor politice, pe baza integrităţii sociale a
cunoaşterii ca element esenţial al puterii, făcând apel la inginer şi la expert.37 Aşadar,
interdisciplinaritatea reprezintă o aplicaţie a unei discipline, de exemplu: etica, sau a
mai multor discipline în domeniul securităţii, printr-o sinteză reductoare a cunoaşterii,
precum şi o punte de legătură între cunoştinţele din etică, matematică etc. şi cele din
securitate.
În concluzie, problemele de securitate ale lumii de azi (probleme globale)
se pot rezolva prin analize interdisciplinare; prin elaborarea şi folosirea unei
paradigme comune de securitate, cercetătorii din domeniul securităţii împreună cu
cei din diverse ştiinţe (etica, sociologia, matematica etc.) ar putea coopera eficient şi
eficace printr-o abordare conceptuală şi metodologică transdisciplinară utilizând un
limbaj ştiinţific universal, un limbaj matematic bazat pe teoria generală a sistemelor,
haosului, ciberneticii, informaticii, formalizării, învăţării etc.38
Orice disciplină socială sau politică ori militară are o istorie şi o metodologie
specifică şi, prin cunoaşterea profundă (epistemologică) a lor, se pot alege
concepte şi metodologii din acestea pentru rezolvarea problemelor din domeniul
securităţii. Cercetătorii din domeniul securităţii trebuie să facă apel la metodologia
interdisciplinară pentru a înnoi domeniul securităţii şi a fundamenta ştiinţa securităţii.
Pe baza pluridisciplinarităţii se poate studia obiectul ştiinţei securităţii prin
intermediul mai multor discipline concomitent. De exemplu: securitatea s-ar putea
studia din orizontul câmpului securităţii încrucişat cu acela al eticii, sociologiei,
ştiinţei militare, dreptului, politologiei etc., iar obiectul de studiu al securităţii ar
putea fi mai bogat, mai diversificat şi mai clar întrucât cunoaşterea acestuia este
aprofundată de afluxul pluridisciplinar.
Cercetarea transdisciplinară a securităţii priveşte ceea ce se găseşte înăuntrul
celorlalte discipline, dincolo de acestea, dar totodată şi ceea ce este între acele
discipline, astfel încât rezultatul cercetării ne conduce la înţelegerea profundă a lumii,
a societăţii şi a problemelor sale de securitate pe baza unităţii cunoaşterii. Deci, prin
această metodă se ajunge la concluzia că, deşi gândirea clasică a considerat că între
acele discipline (ştiinţe) nu există nimic, transdisciplinaritatea zice că acea gândire
nu e absurdă, dar are un câmp de investigare prea restrâns.
Discontinuitatea nivelurilor de realitate a determinat discontinuitatea spaţiului
transdisciplinar căci cercetarea disciplinară studiază numai unul şi acelaşi nivel de
realitate, în timp ce cercetarea transdisciplinară analizează comportarea simultană a
mai multor niveluri de realitate39 care au o anumită dinamică. Metodologia cercetării
transdisciplinare este determinată de pilonii transdisciplinarităţii: nivelurile de
realitate, logica terţului inclus şi complexitatea.
Cercetarea transdisciplinarităţii este complementară celorlalte patru metode
37
38
39

Ibidem.
Valentin Stelian Bădescu, op. cit., p. 49.
Ibidem.
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de cercetare: disciplinarităţii, pluri, multi şi inter-disciplinarităţii.
Admiţând terţul inclus, ca urmare a existenţei mai multor niveluri ale realităţii
descoperim „terţul ascuns care include sacrul”40.
Cu ajutorul ştiinţei insuficient dezvoltate în trecut, mai precis prin folosirea
cunoştinţelor fizicii clasice corespunzătoare unui singur nivel al realităţii, oamenii de
ştiinţă l-au eliminat pe Dumnezeu din acea realitate. Dar ştiinţa clasică nu percepea
decât Universul exterior, dar nu şi Universul interior, iar transdisciplinaritatea ne-a
ajutat să-l regăsim pe Dumnezeu în realitate şi în relaţiile sociale de azi.41
Prin reintroducerea sacrului în ecuaţia securităţii se vor putea soluţiona cu
succes marile probleme ale omenirii şi se poate salva casa noastră a tuturor – Planeta
Albastră.

40
41

Ibidem.
Ibidem, p. 50.
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SIRIA – UN POLIGON
AL RĂZBOAIELOR ABSURDE
SYRIE UN POLYGONE
DES GUERRES ABSURDES
Agata Mihaela POPESCU1
Gheorghe VĂDUVA2

Rezumat
Războiul din Siria tinde să se mondializeze. Cam tot ce este războinic
pe planeta Pământ (dar mai ales în această parte de lume care are foarte
multe păcate) participă efectiv la această olimpiadă războinică cu de toate:
informații din satelit, război electronic, război comunicațional, război
economic, război înalt tehnologizat, război de gherilă, război hibrid, război
de testare, război indirect al marilor puteri strategice, război al migrațiilor,
război intercivilizațional și intracivilizațional, război fratricid, război simetric,
disimetric, asimetric și contrasimetric, război geopolitic și de repoziționare
geostrategică, război al orgoliilor. Probabil că va fi unul dintre războaiele cele
mai lungi și mai lipsite de sens din epoca ordinatoarelor, laserelor, undelor,
rachetelor și decapitărilor. La ce va folosi?
Cuvinte-cheie: război, Babilon, ofensivă, distrugere, migrație, haos

Résumé
La guerre de Syrie tende se mondialiser. Tout ce que c’est la guerre sur
la planète Terre (mais surtout dans ce coin de monde qui en a très beaucoup
de péchés) participe effectivement à cette olympiade guerrière, avec tout
ce que c’est possible : information de satellite, guerre électronique, guerre
1
2
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communicationnelle, guerre économique, guerre haut-technologie, guérilla,
guerre hybride, guerre d’essayer des moyens de combat, guerre indirecte
des grandes puissances stratégiques, guerre des migrations, guerre intercivilisationnelles et intra-civilisationnelle, guerre fratricide, guerre symétrique,
dissymétrique, asymétrique et contra-symétrique, guerre géopolitique de
repositionnement géostratégique, guerre des orgueils. Ça sera, probablement,
l’une de plus longue et de plus manquant de sens de l’époque des ordinateurs,
lasers, ondes, missiles et des tranchements des têtes.
Mots-clefs: guerre, Babillons, offensive, destruction, migration, chaos

D

iplomatul rus Andrei Korlov a fost ucis, în seara zilei de 19 decembrie,
de către un polițist turc în timp ce oficialul rus inaugura o expoziție
de fotografii la Ankara, într-o galerie de artă, intitulată „Rusia văzută de turci”,
eveniment cu ocazia căruia ținea o alocuțiune. Atacul terorist a fost efectuat de către
un tânăr polițist turc, Mevlüt Mert Altintas, de 22 de ani. În momentul atacului, el
nu era de serviciu, ci în civil, cu costum și cravată. Pentru a trece de coridorul de
securitate, a arătat legitimația sa de polițist. El lucra de doi ani în poliția de la Ankara.
A tras din spate asupra diplomatului rus, după care a pronunțat o propoziție dintr-un
cântec jihadist: „Noi suntem cei care am jurat față de Mahomed pentru Jihad până
în ultima noastră clipă!” Apoi, în limba turcă: „Nu uitați Siria, nu uitați Alep! Atâta
vreme cât locuitorii nu vor fi în securitate, nici voi nu veți fi!”3 A urmat un schimb de
focuri între el și poliție. Atacatorul a fost împușcat. În schimbul de focuri cu poliția
turcă, atacatorul a strigat sloganul lui Osama Ben Laden: „Nu veți fi în siguranță nici
în visele voastre, atâta vreme când noi nu vom fi, cu adevărat, în țările noastre!”.4
Problema acestui atac nu este una simplă. Rușii au provocat, prin intervenția
lor în Siria, în favoarea lui Bashar al-Assad – liderul sirian pentru înlăturarea căruia
s-a declanșat un război pustiitor care, practic, a distrus Siria – niște efecte foarte,
foarte grave. Înseși motivele pentru care Rusia a intervenit atât de prompt și foarte
eficient în Siria sunt ele însele complicate.
Practic, Rusia a intrat într-un Babilon al războiului și este foarte greu de
spus dacă a făcut bine sau rău. Desigur, depinde din ce perspectivă privești această
intervenție. Dar, din orice punct de vedere ai privi-o și ai analiza-o, o astfel de
intervenție, care, într-un fel, limitează latura discreționară și arbitrară a Occidentului,
fără a oferi însă o soluție mai bună, nu va face altceva decât să introducă încă o mare
putere strategică nucleară în ecuația războiului pustiitor al lumii.
Probabil că Moscova a analizat cu atenție părțile bune și părțile proaste ale
L’ambassadeur russe en Turquie tué par balle à Ankara, http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/12/19/
turquie-l-ambassadeur-russe-grievement-blesse-apres-une-attaque-armee-a-ankara_5051340_3214.html
4
Qui est le meurtrier de l’ambassadeur de Russie en Turquie ?, https://francais.rt.com/international/30874-tout-que-on-sait-mevlut-mert-alintas-meurtrier-ambassadeur-russe-turquie
3
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acestei intervenii, avantajele, dezavantajele și, mai ales, riscurile. De-a lungul istoriei,
rușii n-au făcut nimic întâmplător. Principalul avantaj strategic al acestei intervenții
(care este, în același timp, și principalul risc) este tocmai intrarea Rusiei în Război și
legitimarea unei certitudini care amplifică și mai mult incertitudinile acestei planete.
Într-un război al nimănui sau al tuturor împotriva tuturor, pentru că, în Siria, tocmai
o astfel de confruntare are loc.
Siria a devenit nu doar un teatru de război, ci și un poligon de antrenare cam
a tuturor războinicilor din lume. Aici, se află, practic, cvasitotalitatea grupurilor
numeroase de jihadiști, iar Statul Islamic, folosind masiv și discreționar fluxurile
migratoare în Europa de Vest, dar și în Rusia și în alte locuri-cheie ale Planetei,
își infiltrează un dispozitiv mozaicat, dar mai ales un concept, cel al cauzei. Orice
simpatizant al Statului Islamic, orice musulman care dorește să lovească în civilizația
occidentală, considerată de islamiști păgână, cotropitoare, insuportabilă etc. etc.,
poate să o facă pe spezele sale, chiar cu prețul vieții sale, sacrificarea vieții fiind, în
esența acestui concept, o onoare.
Pentru fiecare muritor islamist, unul dintre țelurile supreme, se pare că este
acela să mori pentru Islam. Această realitate – care se materializează acum prin fel
de fel de atacuri de tip terorist (spunem, noi, nu și islamiștii) în Europa – se extinde
și devine din ce în ce mai îngrijorătoare și mai amenințătoare.
Nu demult s-a declanșat bătălia pentru Alep. Alepul, alături de Raqqa și de
alte localități importante controlate de Statul Islamic sau de rebeli, devenise unul din
punctele forte ale SI, dar și ale rebelilor anti Assad, aceștia din urmă fiind sprijiniți,
cum bine se știe, și de Occident.
Ei, bine, în pregătirea ofensivei siriene pentru reluarea Alepului, un rol deosebit
l-au avut grupurile Spetsnaz infiltrate în dispozitivul rebelilor.5 După ofensiva din
vară, prin care armata siriană a reluat controlul comunicației Castello, au fost izolați,
în estul orașului Alep (Aleppo), în jur de 10.000 de rebeli. Eficiența deosebită a
acestei armate siriene (care, până la intervenția Rusiei era aproape nimicită) s-a
datorat, în mare măsură, operației ingenioase a forțelor speciale rusești Spetsnaz în
regiune. Este vorba de trei unități ale acestor forțe, care s-au pregătit în mod deosebit
pentru această operație. A acționat aici un dispozitiv Spetsnaz ingenios, format din
30 de echipe alfa, fiecare din acestea fiind alcătuită din cât zece militari dotați cu
echipamentul necesar (tablete, sistem de comunicații prin satelit cu forțele rusești,
C4I2 creat în mod special pentru acțiunile din Siria, și cu cele siriene. În afară de
aceasta, comandourile rusești erau dotate cu tot ce este necesar pentru astfel de
luptători: indicatoare laser, balize, senzori etc. Aceste forțe au descoperit în scurt
timp că rebelii primeau date precise de la sponsori externi cu privire la punctele slabe
ale armatei siriene, la planurile de operații ale acesteia etc., plus asigurarea platei
Rolul Spetsnaz în eliberarea orasului Aleppo, http://www.ziaruldegarda.ro/rolul-spetsnaz-in-eliberarea-orasului-aleppo/
5
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soldelor celor încorporați în forțele rebele, aprovizionarea cu arme și muniții și multe
altele.
Bineînțeles, echipele Spetsnaz au trecut imediat la contracararea acestora
și, la rândul lor, la descoperirea punctelor vulnerabile ale rebelilor, la eliminarea
conducătorilor, la distrugerea munițiilor și a sistemelor de comunicații, la informarea
exactă a armatei siriene și aviației rusești, la indicarea țintelor și dirijarea atacurilor
aeriene rusești. Spre exemplu, în preziua declanșării ofensivei armatei siriene, aviația
rusească din Siria a efectuat 24 de raiduri împotriva adăposturilor subterane și
tunelurilor, lăsând rebelii fără muniții. Apoi echipele Spetsnaz au trecut la eliminarea
fizică a unora dintre comandanții grupurilor islamiste, precum și la indicarea zonelor
importante pentru armata siriană aflată în ofensivă în efectuarea manevrelor de
învăluire, întoarcere și fragmentare a dispozitivelor rebele și nimicirea lor pe părți.
Dar tot aici au acționat și acționează, în aceeași manieră și cu mijloace foarte
asemănătoare, și forțe speciale din NATO, din Statele Unite, din Marea Britanie și
din alte țări care participă efectiv la acest conflict sau care doar îl folosesc pentru
a-și antrena îndeosebi forțele speciale, pentru a-și testa tehnica de luptă în războiul
asimetric sau înalt tehnologizat etc.
Acest succes al armatei siriene a produs o reacție extrem de dură din partea
mediei occidentale care sprijină, într-o formă sau alta acțiunea rebelilor, dar și din
partea jihadiștilor. Una dintre aceste reacții din partea jihadiștilor a fost și asasinarea
ambasadorului rusesc de la Ankara.
La scurt timp după acest incident extrem de grav (uciderea unui ambasador
aflat într-o misiune diplomatică, într-o țară cu care Rusia este în relații importante
este o crimă oribilă care, de regulă, nu rămâne nepedepsită foarte, foarte aspru),
Statul Islamic și-a asumat și doborârea unul avion de linie rusesc în Marea Neagră,
la bordul căruia se afla și Ansamblul de cântece și dansuri Alexandrov, care făcuse
un turneul n Siria, prezentând spectacole militarilor ruși. Jihadiștii SI au creat sau au
asimilat softuri cu ajutorul cărora pot interveni asupra pilo0tului automat, producând
prăbușirea iminentă a avionului.
Acesta este doar un aspect al confruntării din acest teatru de război. Dar
asemenea situații se produc zilnic, în toate zonele frontului, adică peste tot, în Siria.
Toți cei care participă, într-o formă sau alta la acest război (armata siriană și alte forțe
pro-guvernamentale, rebelii anti-Assad, mai mult sau mai puțin moderați – moderați
în raport cu cine și cu ce? –, Statul Islamic, forțele kurde, gruparea Al-Nustra, forțe
din Iran, din Cecenia, elemente Hezbollah, forțe jihadiste cam din toată lumea etc.) au
interese diferite. Practic, nimănui nu-i pasă de Siria (probabil că nici chiar conducerii
de la Damasc), ci de folosirea acestui prilej pentru a obține un avantaj strategic,
operațional sau măcar tactic în viitoarea confruntare.
Care ar putea fi aceasta?
Greu de spus.
Probabil că, în următoarea etapă, atacurile teroriste asumate de Statul Islamic
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și de jihadiștii de pretutindeni se vor amplifica. Nu este exclus ca ele să se produc
și în România. Oricum, este foarte clar că astfel de atacuri vizează mai ales marile
capitale din Europa de Vest, Rusia și chiar Turcia.
Pe ruși, spre exemplu, îi costă destul de mult această intervenție. În afară de
cheltuielile imense cu materialul militar consumat în această operația strategică
de foarte mare anvergură, atacurile teroriste asupra Rusiei s-au intensificat, Rusia
pierzând câteva avioane de linie, dar și alte mijloace, la care se pot adăuga și
pericolele din teatru, întrucât în Babilonul zeului Marte din Siria este destul de greu
să fie evitate accidentele și incidentele extrem de primejdioase.
Este și motivul pentru care Rusia a adus la Latakia, în zona de Est a Mediteranei,
distrugătorul Moskva din Marea Neagră, dotat cu rachete antiaeriene și antirachetă
mare-aer de tip S 300. Înseamnă că zona respectivă va deveni automat o zonă de
excludere aeriană sau de prudență aeriană, întrucât nimeni nu va îndrăzni să riște să
treacă fără un aviz prealabil, prin zona de foc a acestor faimoase rachete. Dar tot la
Latakia au fost aduse și câteva baterii de rachete S-400, în urma incidentului în care
două avioane F 16 ale Forțelor Aeriene Turce au doborât un avion de bombardament
Su-24, care ar fi violat, la întoarcerea din misiune, preț de câteva secunde, teritoriul
Turciei.
Dacă Rusia va continua intervenția în Siria – și, probabil, că o va continua –,
costurile vor fi, în continuare, foarte mari, iar efectele geopolitice și geostrategice ar
putea fi și ele discutabile.
Cert este că focarul acesta de război furibund, de război al tuturor împotriva
tuturor, ar putea oricând să provoace o confruntare între două mari puteri nucleare,
dacă rațiunea strategică va ieși, chiar și pentru o clipă, din ceea ce noi numim
înțelepciune strategică.
Sperăm ca lucrul acesta să nu se întâmple și războiul din Siria să înceteze cât
mai curând, iar emigranții să se întoarcă, tot așa, cât mai repede la casele lor. Sperăm
ca pragmatismul Washingtonului și cel al Moscovei să dea cât mai repede rezultate
în privința încetării războiului din Siria.
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PRIETENII NEEVREI AI EVREILOR
THE NON-JEW FRIENDS OF JEWISH
					

Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE

Rezumat
În luna mai (florar) a acestui an (2016), pe gardul Palatului Regal
au fost prezentate meritele pe care le-au avut unii dintre cetăţenii români
faţă de alţi concetăţeni, semeni de-ai lor – evrei, într-o perioadă tulbure şi
controversată din istoria României, respectiv cel de-Al doilea Război Mondial
(1941-1944). Gestul omenesc al acestor români faţă de semenii lor – evrei, a
fost considerat de către Institutul YAD YASHEM din Israel, ca fiind de excepţie.
Urmare a acestei recunoştinţe, institutul YAD YASHEM, a acordat acestor
„prieteni neevrei ai evreilor” şi titlul „Drept între popoare” (Righteous
Amond Nations).
Cuvinte cheie: români, evrei, război, crime, compasiune

Summary
In May this year (2016) on the fence of Regal Palace was presented merits
they had some Romanian citizens to other countrymen, their jewish fellows,
in a troubled and controversial period of Romanian history, respectively the
Second World War (1941-1944). Human gesture of these Romanian to their
fellows- jewish, was considered by YAD YASHEM Institute from Israel, as
the exceptional. A result of this gratefulness, YAD YASHEM Institute, those
non-jew friends of jewish, awarded the medal and title „Righteous Amond
Nations”.
Keywords: Romanian, Jewish, war, crimes, compassion
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n luna mai (florar) a acestui an (2016) pe gardul Palatului Regal au fost
prezentate meritele pe care le-au avut unii dintre cetăţenii români faţă de
alţi concetăţeni, semeni de-ai lor - evrei, într-o perioadă tulbure şi controversată din
istoria României, respectiv cel de-Al Doilea Război Mondial (1941-1944).
Gestul omenesc al acestor români faţă de semenii lor – evreii, a fost considerat,
de către Institutul YAD YASHEM din Israel, ca fiind de excepţie. Urmare a acestei
recunoştinţe, Institutul YAD YASHEM, a acordat acestor „prieteni neevrei ai
evreilor” medalia şi titlul „Drept între popoare” (Righteous Amond Nations).
Impresionat de gestul acestor români pentru semenii lor evrei, aflaţi cu
toţii într-un moment cumplit al istoriei omenirii, am considerat să public această
iniţiativă a Institutului YAD YASHEM, pentru ca generaţia tânără de azi, a celor
tineri, să înveţe din lecţiile istoriei pentru a nu le repeta şi pentru a evita greşelile
altora.
Mesajul articolului este un îndemn la TOLERANŢĂ, RESPECT şi IUBIRE
faţă de semenii noştri, indiferent de religie, cultură, obiceiuri, tradiţii ş.a.
În timp ce Germania nazistă, Aliaţii şi Colaboratorii ei implementau planurile
de distrugere a evreilor europeni (care vor fi cunoscute sub numele de HOLOCAUST
sau SHOH), statul român a dezlănţuit propria persecuţie sistematică a evreilor care a
fost anticipată de legislaţia antisemită a anului 1940.1
Pogromurile din Dorohoi şi Galaţi, din iunie 1940, cele din Bucureşti din
ianuarie 1941 şi Iaşi din iunie 1941 au lăsat în urmă mii de martiri şi au marcat
începutul distrugerii organizate a evreilor români. În octombrie 1941, regimul lui Ion
Antonescu a început deportarea evreilor din Basarabia şi Bucovina în Transnistria,
declanşând genocidul cu scopul eliminării populaţiei evreieşti a ţării între anii 19401941.2 Statul român este considerat responsabil pentru moartea a cel puţin 200.000
de evrei români şi ucraineni. De asemenea, 2 500 de persoane de etnie romă au fost
deportate în Transnistria, unde 1 000 au pierit în primăvara anului 1944. Autorităţile
maghiare de ocupaţie din regiunile de Nord-Vest ale României au deportat 135 000 de
evrei transilvăneni la Auschwitz unde au fost omorâţi de Germania Nazistă. Naţiunea
Română şi Guvernul au ridicat acest monument ca un loc permanent de amintire şi ca
un avertisment adresat generaţiei viitoare.
În perioada celui de-Al Doilea Război Mondial (1941-1944), în România și în
teritoriile administrate au existat ne-evrei care și-au riscat viața pentru a salva evrei.
Până în prezent, statul Israel a acordat medalia și titlul de „Drept între Popoare”
unui număr de 105 persoane care, în timpul Holocaustului, și-au asumat riscul de
a salva sau a ajuta evrei din România, Ardealul de Nord, Basarabia, Bucovina și
Transnistria.
https://pongogonzo.wordpress.com/2011/06/24/ce-scrie-pe-placa-aflata-pe-memorialul-holocaustului-din-bucuresti/
2
http://www.observatorcultural.ro/articol/memorial/
1
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REGINA MAMĂ ELENA
(1896-1982)

În 1921, Elena, prințesă a Greciei
și a Danemarcei, se căsătorește cu prințul
moștenitor Carol, cel ce va deveni regele Carol
al II-lea. Cuplul a avut un singur copil, Mihai,
iar în 1928, după divorțul de Carol, Elena
părăsește România. În septembrie 1940, Carol
al II-lea abdică, iar generalul Ion Antonescu, în
alianță cu Garda de Fier, preia puterea. Mihai
este încoronat rege, iar Elena se întoarce în
București în calitatea sa de Regină-Mamă.
În toamna lui 1941, când evreii din
Basarabia, din Bucovina și din Dorohoi au
fost deportați în Transnistria, Marele rabin al
comunității evreiești din România, Alexandru
Safran, solicită ajutorul Patriarhului Nicodim
în stoparea deportărilor. Aflat în imposibilitatea
de a-l convinge pe Ion Antonescu, Nicodim
se adresează Reginei Elena, care încearcă
să-l determine pe Antonescu să oprească
deportările. Apelul Reginei-Mamă nu are
succes, însă aceasta va continua să depună eforturi pentru protejarea membrilor
comunităților evreiești aflate sub autoritate românească. La sfârșitul lui 1941, liderii
comunității evreiești se adresează, din nou, Reginei Elena pentru a pleda cauza
evreilor deportați în Transnistria și care, aflați la limita subzistenței, aveau nevoie
disperată de ajutor. De data aceasta, Regina Elena se adresează vicepreședintelui
Consiliului de Miniștri, Mihai Antonescu. Îl convinge să permită organizațiilor
evreiești trimiterea de medicamente, îmbrăcăminte și hrană către evreii internați în
ghetourile și în lagărele din Transnistria. Ajutorul trimis, începând cu 1942, a salvat
viețile a mii de evrei deportați
În 1943 și în 1944, Regina Elena a pledat, în nenumărate rânduri, în favoarea
repatrierii evreilor deportați, inclusiv a miilor de copii internați în Transnistria. În
ciuda unei întârzieri, de șase luni, cauzată de o intervenție directă a lui Adolphe
Eichmann, orfanii evrei au fost repatriați grație eforturilor neobosite depuse de
Regina-Mamă.
La 11 martie 1993, Yad Yashem i-a acordat Reginei Elena titlul de „Drept
între Popoare”.
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ELISABETA ŞTRUL (NICOPOI)
(1920-2013)

Odată cu debutul campaniei din Est
împotriva Uniunii Sovietice, în orașul Iași,
unde trăiau 45 000 de evrei, au fost răspândite
zvonuri conform cărora evreii ar fi colaborat
cu armata sovietică. Au fost marcate casele
aparținând creștinilor, iar forțele militare și
de ordine ale statului român au colaborat și
cu populația civilă și au incitat la crimă, viol
și jaf. În dimineața zilei de 29 iunie 1941,
convoaiele de evrei din diferite cartiere
ale Iașului au fost dirijate spre Chestura de
Poliție unde, la ora 15.00, a început masacrul
în timpul căruia evreii au fost jefuiți, bătuți
și uciși.
În conformitate cu ordinele date de
mareșalul Ion Antonescu, supraviețuitorii
masacrului au fost duși la gară pentru a fi
evacuați în vagoane de marfă. Vagoanele
fuseseră utilizate pentru transportul de
carbid și li s-au astupat ferestrele, atmosfera
dinăuntru devenind, astfel, sufocantă. Acestea erau condițiile în care au fost puse în
mișcare două trenuri supra numite „Trenurile Morții”. Elisabeta Nicopoi, conștientă
că viața vecinilor și a cunoștințelor ei de etnie evreiască era în mare pericol a
plecat, în ziua de 29 iunie 1941, să îl avertizeze pe Marcus Ștrul, colegul ei de la
fabrica de textile. Totodată, a decis să îi ofere lui și familiei sale adăpost. Timp de
două săptămâni, Elisabeta Nicopoi a ascuns într-o magazie 20 de evrei și le-a adus
alimente. De asemenea, ea a avertizat și alte persoane de etnie evreiască în legătură
cu intențiile criminale ale autorităților și ale unei părți din populația civilă. După ce
o parte dintre persoanele cărora le-a oferit adăpost au fost înrolate în batalioane de
muncă forțată, Elisabeta Nicopoi și-a riscat propria viață pentru a-i ajuta pe aceștia
cu haine și cu alimente. A fost arestată de jandarmerie, bătută și privată de libertate
timp de câteva zile.
Marcus Ștrul, împreună cu părinții și cu frații săi, a fost salvat de furia trupelor
române și germane care au ucis, peste 13 000 de evrei, în acele zile. În 1988, Elisabeta
Nicopoi a primit, de la Institutul Yan Yashem, titlul de „Drept între Popoare”, pentru
că și-a riscat viața, în timpul Holocaustului, pentru a-i salva pe evreii persecutați.
Mărturia Filonei Bren în 1986 despre gestul Elisabetei ŞTRUL (NICOPOI):
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„În ziua Pogromului, îmi aduc aminte că eu, cu răposata mamă, am fugit de
acasă într-o curte de pe strada Descălecătoare și ne-am ascuns.
Elisabeta ne-a adus mâncare nouă și răposatului nostru tată, care era ascuns
în altă parte, împreună cu frații mei, și asta a continuat un timp îndelungat.”

MAGDALENA (MAGDA STROE)
(1925-)

Magda Stroe s-a născut
la Cluj-Napoca în anul 1925, într-o
familie mixtă româno-maghiară. În
1940, când orașul a intrat sub ocupația
hortistă, a devenit colegă, la Liceul
Calvin pentru fete, cu Hana Hamburg
(ulterior Kende). Au rămas prietene și
după 1942, când Hana s-a transferat la
Liceul Evreiesc din oraș, pentru a-și
urma studiile. La finalul războiului,
Hana a revenit, pentru o scurtă
perioadă de timp, la Cluj-Napoca, stabilindu-se, ulterior, în Franța, unde a lucrat ca
psiholog. După război, Magda s-a mutat la București, a obținut diploma de doctor în
filosofie și a lucrat până în 1988 la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”,
ca profesoară de filosofie. În 2003, Magda Stroe a primit de la Institutul Yad Yashem
titlul de „Drept între popoare”, pentru că și-a riscat viața în timpul Holocaustului,
pentru a o salva pe prietena ei Hana Hamburg-Kende.
În 1944, evreilor din oraș li s-a ordonat să-și strângă lucrurile de strictă
necesitate și să-și părăsească locuințele. Magda își amintește: „A venit anul 1944,
au venit evenimentele acestea dramatice pentru a trăi, și când spun dramatice, spun
prea puțin. Hana a venit să-și ia rămas bun. Eu am întrebat-o: „Hana, nu se poate
face nimic, chiar nimic?” Noi nu știam de deportare, dar era atât de cumplit că erau
scoși din case, că nu li se permitea decât un geamantan, că au fost mânați la Fabrica
de cărămidă, băgați în ghetou. Li s-a spus că vor fi duși în lagăre de muncă, asta li
s-a spus. Hana mi-a spus: „Ar exista o singură posibilitate. Mama e în Ungaria. Aș
avea nevoie de nişte acte, pentru că singurul lucru ar fi să pot ajunge la mama mea”.
Ea nu mi-a cerut nimic. Nu putea să ceară, pentru că așa ceva nu se cere. Nu poți
să-i ceri unui om certificatul de naștere și certificatul de botez.
În acea perioadă, Magda a ieșit foarte rar din casă, era periculos să circuli
fără documente de identitate asupra ta.
„Eu vreau să vă spun un lucru, că tot ce am făcut, am făcut dintr-un impuls
interior. Mi-am riscat viața pentru că i-am dat toate actele. Nu mă întrebați cum
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am trăit acele câteva luni, până în octombrie, când au venit armatele română și
sovietică. După atâta timp am respirat ușurată. Luni de zile nu m-am mișcat decât
în zona necesară. Locuiam într-un cartier de vile, asta a fost salvarea. Luni de zile,
dacă am părăsit casa, am părăsit-o numai ca să mă duc la două prietene care locuiau
în apropiere și să fac niște cumpărături. Însă de câte ori vedeam de la distanță o
uniformă, tresăream de spaimă. Luni de zile a durat situația asta, luni de zile. ”

TRAIAN POPOVICI
(1892-1946)

Traian Popovici a fost un celebru avocat
din Cernăuți, care a servit ca primar al orașului
între anii 1941-1942. El a reușit să împiedice
deportarea în Transnistria a peste 19 000 de evrei
din Cernăuți. Traian Popovici s-a opus ghetoizării
și apoi deportării evreilor din orașul Cernăuți. În
anul 1941, numărul evreilor din Cernăuți depășea
50 000. Cu eforturi imense, acesta a reușit să
împiedice deportarea a 16 569 de evrei, prin
intermediul a 5 619 autorizații revizuite pe capi sau
membri de familie. Numărul celor care au rămas
în Cernăuți, cu așa numitele „autorizații Popovici”,
numărul celor care au fost salvați de la deportare
ajunsese, în mai 1942, la 19 521 de suflete.
„Spovedania” lui Traian Popovici, în
legătură cu acele evenimente:
„Între timp se scurg zilele de 12, 13 și 14 octombrie, cu pregătirile de
îmbarcare a evreilor în trenuri. Intimii mei știu și astăzi că, între timp, nu am stat
cu mâinile încrucișate. Nu este oportun, încă, pentru ca să arăt prin ce mijloace și
cu ajutorul cui am reușit să influențez, indirect, voința Mareșalului pe care, încă,
nu-l cunoșteam și care era așa de departe de Cernăuți. Strădania mea a fost însă
încununată de succes, pentru că, în după-amiaza zilei de 15 octombrie, mareșalul
Antonescu, în convorbirea telefonică cu guvernatorul, a consimțit la o retușare a
deportării masive, ordonând exceptarea de la evacuare, a unui lot de până la 20 000
de suflete, în care număr să intre categoriile asupra cărora atrăsesem atenția, în
conferința administrativă de duminică și asupra cărora avizasem, prin intermediul
unor factori de absolută greutate. Așa s-a ajuns la oprirea în Cernăuți a unui număr
de cca. 20 000 de evrei. Că această oprire nu era pe placul străzii și a improvizaților
romanizatori, nu importă.”
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În 1969, Traian Popovici a primit de la Institutul Yad Yashem titlul de „Drept
între popoare”, pentru că și-a riscat viața, în timpul Holocaustului, pentru a-i salva
pe evreii persecutați.

KARADJA CONSTANTIN
(1889-1950)

Constantin Karadja a fost un diplomat de carieră, jurist, istoric și bibliofil.
Descendentul unei vechi familii grecești fanariote, cu legături în multe țări balcanice.
Constantin Karadja și-a petrecut copilăria la Stockholm, mama lui fiind suedeză.
Cariera diplomatică și-o începe imediat
după absolvirea studiilor de drept la Londra,
în 1910, când intră în aparatul diplomatic
al Imperiului Otoman. După doar doi ani,
renunță la slujba din Ministerul de Externe
otoman. În 1916 s-a căsătorit cu Marcella
Helene Caradja și s-a stabilit în România.
În 1920, după obținerea cetățeniei române,
Karadja a intrat în slujba Ministerului
Afacerilor Străine de la București. Între
1932 și 1941, a fost consul la Berlin. Încă
înainte de izbucnirea celui de-al Doilea
Război Mondial, acesta s-a manifestat critic
față de măsurile luate de autoritățile naziste
împotriva evreilor și a încercat să protejeze
pe acei evrei care aveau cetățenia română.
Dovada stă în corespondența purtată de
Karadja cu superiorii săi de la București. În
martie 1941, oficiile consulare românești au primit dispoziție de la București, ca
pașapoartelor cetățenilor români de origine evreiască să le fie adăugată, într-un loc
anume, mențiunea EVREU-EVREICĂ. Karadja a acționat foarte repede și i-a trimis
ministrului o scrisoare în care pleda pentru înlocuirea acestei dispoziții cu un semn
discret. „X”, în dreptul rubricii „semne particulare” a pașaportului. Propunerea sa a
fost acceptată.
La 1 iulie 1941, Constantin Karadja a preluat conducerea Direcției Afacerilor
Consulare din cadrul Ministerului de Externe. Din această poziție, până la ieșirea
României din război, Karadja a încercat să protejeze evreii români aflați în teritoriile
administrate de naziști. A continuat să informeze autoritățile de la București despre
soarta grea a evreilor români din Reich. În 6 aprilie 1943, a fost anulată o dispoziție
din 21 august 1942 ce lăsa cale liberă naziștilor să dispună, cum doresc, de evreii
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români din statele ocupate/controlate de Germania. După această dată, Constantin
Karadja a contribuit la repatrierea evreilor, cetățeni români, rămași în viață. Din
păcate, referatele, pe care Karadja le-a adresat autorităților române, în care solicita
intervenția în favoarea repatrierii și a celor care fuseseră, deja, închiși în lagărele
naziste, au rămas fără efect.
În 1969, Traian Popovici primit de la Institutul Yad Yashem titlul de „Drept
între popoare”, pentru că și-a riscat viața, în timpul Holocaustului, pentru a-i salva
pe evreii persecutați.
În continuare vom prezenta extrasul din scrisoarea lui Constantin Karadja
adresată ministrului Afacerilor Externe 24 martie 1941 (sursa AMAE)
(…) „Din punct de vedere umanitar, vom îngreuna și mai mult situația unei
categorii de nenorociți, punând chiar piedici exodului lor, fără ca noi să beneficiem,
întru nimic, de această nouă măsură administrativă. Putem fi siguri, pe de altă parte,
că odată războiul trecut, opiniunea publică americană și cea anglo-saxonă, care ne
este și așa puțin favorabilă, va interpreta măsura luată ca pe o nouă șicană și o lipsă
de umanitate, de care ni se va ține socoteală. Există, pe de altă parte, posibilitatea să
ajungem scopul dorit, singurul care ne poate fi de folos, adică identificarea imediată
a tuturor evreilor titulari de pașapoarte și aceasta fără a ne pricinui neajunsurile
serioase expuse mai sus. Ar fi de ajuns să aplicăm un semn, convențional, cunoscut
de autoritățile noastre, dar ținut, pe cât posibil, discret, dacă nu confidențial, de
exemplu să punem un semn « x » la rubrica «semne particulare», din pagina a doua
a pașapoartelor noastre. Îndată ce este vorba de un evreu sau de o evreică și aceasta
fără ca să insistăm în scris asupra rasei lor. (…)”

MOTORA SABIN
(1918-1970)

Sabin Motora a fost ofițer de carieră în
Jandarmeria Română. În timpul războiului, a fost
comandantul lagărului de deținuți politici de la Caracal,
iar mai apoi, în Transnistria, a fost numit comandantul
lagărului Vapniarca. La Vapniarca au fost deportați,
în septembrie 1942, cei mai mulți dintre evreii care
erau bănuiți sau aveau simpatii comuniste. Tot la
Vapniarca, au fost închiși și deținuți de drept comun,
creștini din Basarabia și din Transnistria, teritorii
sub administrație românească. Condițiile de aici erau
dintre cele mai grele, iar hrănirea deținuților cu un
tip de mazăre furajeră, extrem de nocivă, a provocat
acestora puternice intoxicații și foarte multe cazuri
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de paralizie. Sabin Motora a preluat comanda lagărului în Octombrie 1943. Odată
cu retragerea, comandantul lagărului s-a preocupat să asigure condiții decente de
transport, așa cum își amintește și supraviețuitorul Adalbert Rosinger. „În octombrie
1943 a sosit ordinul să fim evacuați din Vapniarca și transferați într-un alt lagăr, spre
Tiraspol. (…) Am început calea întoarsă. În 10-12 ore am ajuns la noua destinație:
Grosulovo, la 35 km de orașul de graniță Tiraspol. Colonelul Motora a avut grijă
să avem condiții minimale de cazare și întreținere. Aici am trăit încă o iarnă, a treia
iarnă de internare.” (Sursa: Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România
(C.S.I.E.R.)).
În martie 1944, colonelul Motora a primit ordin de evacuare în țară. Acesta
a rechiziționat căruțe, de la localnici, menite să ajute la transportul paraliticilor. De
asemenea, în câteva rânduri și-a arătat hotărârea în a-i apăra pe deținuți de atacul
Vlasoviștilor, voluntari ucraineni pro naziști și chiar al trupelor germane. „Colonelul
Motora a dat ordin jandarmilor de escortă: „Rolul vostru este, în primul rând, nu
ca dânșii să nu fugă, ci să aveți grijă de victimele unor eventuale atacuri.” (Adalbert
Rosinger, sursa: C.S.I.E.R.)
În 1983, Sabin Motora a primit de la Institutul Yad Yashem titlul de „Drept
între popoare”, pentru că și-a riscat viața, în timpul Holocaustului, pentru a-i salva
pe evreii persecutați.

GHEORGHE PETRE GOVORA
(1910-2012)

INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI
DIRECȚIA SIGURANȚEI ȘI ORDINII PUBLICE
CĂTRE MARELE STAT MAJOR
SECȚIA A II-A
„Am onoarea de a înainta, alăturat, nota referitoare la traficul de scrisori și
bani săvârșit de căpitanul Ciurescu Gheorghe, comandantul trenului permisionar
<<Crimeea>>, pentru evreii din ghetourile din Transnistria, de conținutul căreia vă
rugăm să binevoiți a lua cunoștință și a dispune măsurile ce veți crede de cuviință”.
O.O.
Directorul Siguranței și Ordinii Publice
General C. Tobescu
Notă
Căpitanul Ciurescu Gheorghe comandantul trenului permisionar „Crimeea” a
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fost prins făcând trafic de scrisori şi bani pentru evreii din ghetourile Crivoe-Ozero
și Trejdube, de pe raza judeţului Golta-Transnistria cu concursul preotului Petre
Gheorghe din comuna Sirova-Golta. Contra susnumiţilor s-au adresat Curţii Marţiale
Tiraspol.
Comandantul Legiunii Jandarmi Golta
Maior Ambrus Romulus
5 septembrie 1943
Arhiva Naţională, Fond Inspectoratul General al Jandarmeriei
Dosar 29 1943, filele 112, 113
În anul 1942, preotul ortodox
Gheorghe Petre de la parohia Govora a fost
repartizat ca misionar în districtul Golta din
Transnistria, unde au fost ucişi sute de mii
de evrei ucraineni, precum şi evrei deportaţi
din Basarabia şi Bucovina. Odată ajuns la
parohia Sirovo, Gheorghe Petre avea să fie
martor la suferinţele evreilor din ghetoul
Krivoi-Ozero.3
În mai 1943, Gheorghe Petre,
ajutat de Gheorghe Ciurescu, comandant
al trenului Bucureşti-Odessa-Golta, a
adus evreilor din ghetou corespondenţă,
alimente şi bani trimişi de rudele lor din
România. Câteva zile mai târziu, un agent
al Jandarmeriei din Golta l-a avertizat pe
Gheorghe Petre că urma să se desfăşoare o
percheziţie în reşedinţa sa. În aceste condiţii,
preotul ortodox a ars corespondenţa şi a dus evreilor din ghetou corespondenţa şi
banii primiţi. La întoarcere, relatează Gheorghe Petre în 2004, „s-au tras focuri de
armă asupra noastră de către partizani. Calul s-a speriat şi în goana lui vedeam că
roţile se vor sfărâma şi vom pieri. De teamă m-am lăsat pe speteaza caleştii şi am
căzut, rostogolindu-mă în şanţul şoselei. (…) Am ajuns acasă, mergând singur 8
km pe jos. A doua zi am avut percheziţia Jandarmeriei din Golta. Nu au găsit nimic
compromiţător, dar le-am relatat totul”.
În noiembrie, 1943, Gheorghe Petre a fost adus în faţa Curţii Marţiale de la
Tiraspol pentru a fi judecat. Urcând scările Tribunalului el îşi aminteşte următoarea
scenă: „Un evreu care ţinea de mână pe cele două fiice ale sale, de 14 şi poate
de 16 ani, ni s-a adresat: «Luaţi-le voi, că şi aşa mor.» Am simţit drama evreilor
3

http://vechiul-regat.blogspot.com/2016/05/cum-un-preot-din-govora-ajutat.html
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cu adevărat.” În cele din urmă, din cauza lipsei martorilor, Gheorghe Petre nu a
fost condamnat de către instanţă pentru că i-a ajutat pe evrei. În schimb, Gheorghe
Ciurescu, comandantul trenului Bucureşti-Odessa-Golta, a fost găsit vinovat şi trimis
în linia întâi pe front.
În anul 2004, Institutul Yad Yashem i-a acordat lui Gheorghe Petre Govora
titlul de „Drept între popoare”, pentru că şi-a riscat viaţa, în timpul Holocaustului,
pentru a-i salva pe evreii persecutaţi.

ALEXANDRU CHERECHEŞ
(1927-2013)

Născut la 11 noiembrie 1927,
Alexandru Cherecheş avea 16 ani în
primăvara lui 1944, când autorităţile
maghiare au decis ghetoizarea evreilor din
Şimleu Silvaniei în fosta cărămidărie din
Cehei. La sfârşitul lui mai şi începutul lui
iunie 1944, evreii de aici au fost deportaţi
către Auschwitz. Josef Lax, Shlomo Katz şi
Josef Adlar au reuşit să evadeze din ghetou
şi s-au ascuns în pădurea Bic, din apropierea
oraşului. Alexandru Cherecheş i-a întâlnit pe
cei trei în drum spre tatăl său care, pentru că
a refuzat să se supună programului de muncă
obligatorie impus de administraţia horthystă,
se ascundea în aceeaşi pădure. În următoarele săptămâni, noapte de noapte, le-a adus
acestora mâncare. Când în zonă au început să circule zvonuri privind iminenta razie
a autorităţilor maghiare, Alexandru Cherecheş, împreună cu mama sa (Ana), i-au dus
pe Josef Lax, Shlomo Katz şi Josef Adlar la Ciucea, localitate de graniţă cu România,
aflată la aproximativ 40 km de Şimleu Silvaniei. Aici, prin intermediul unui localnic,
le-au aranjat acestora trecerea frontierei către România. Toţi cei trei evrei ajutaţi de
Alexandru Cherecheş au supravieţuit războiului.
În 2011, Alexandru Cherecheş a primit de la Institutul Yad Yashem titlul de
„Drept între popoare”, pentru că şi-a riscat viaţa, în timpul Holocaustului, pentru
a-i salva pe evreii persecutaţi.
În continuare vom prezenta scrisoarea de mulţumire a fiicei lui Josef Lax.
Dragă domnule Alexandru
„Sunt fiica rabinului Josef Lax pe care ai avut meritul de a-l fi salvat într-o
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perioadă dificilă în istoria poporului evreu. Puţini sunt cei care au îndrăznit să-şi rişte
viaţa pentru binele altora, dar dumneavoastră aţi dovedit a avea acest spirit. (…) Este
scris în Cartea Sfântă că cine salvează o viaţă, salvează întreaga lume. Avem peste
100 de nepoţi şi peste 400 de strănepoţi datorită unui singur lucru: salvarea tatălui
nostru, Lax Josef!”
Vă mulţumim din suflet!
Malka Lax (fiica lui Josef Lax)
10 august 2009

VIORICA AGARICI
(1886 – 1979)

Viorica Agarici s-a născut în Bucureşti,
în anul 1886 stabilindu-se în oraşul Roman,
judeţul Neamţ în urma căsătoriei. În anul
1928, a fost numită preşedinta filialei din
România a societăţii de Crucea Roşie. În
noaptea dintre 2 şi 3 iulie 1941, în gara oraşului
Roman, doamna Agarici le oferă ceaiuri calde
soldaţilor care se îndreptau spre Frontul de
Est. Deodată a auzit strigăte de suferinţă şi
ajutor venind dinspre garnitura unui tren de
marfă, bine ferecată. Strigătele veneau din
partea evreilor care supravieţuiseră evreilor
din Iaşi din zilele de 28-30 iunie şi care au
fost îmbarcaţi în vagoane de marfă cu care se
transporta carbid.
Aceste vagoane ale morţii au fost
încuiate, sigilate şi zile întregi au circulat
între gările mici sau au staţionat pe linii
dezafectate. În trenul cu destinaţia Călăraşi
au fost aruncaţi 2590 de evrei, dintre aceştia
1579 aflându-şi sfârşitul. Flămânzi şi însetaţi, înghesuiţi şi otrăviţi de mirosul de
carbid încercând să-şi facă loc printre cadavre şi muribunzi, aşa au ajuns în gara
din Roman evreii care încă mai aveau puterea să strige după ajutor. Acest ajutor a
venit din partea Vioricăi Agarici care a ordonat gărzilor care păzeau vagoanele să
deschidă uşile. Insistenţele au permis evreilor care încă mai trăiau, să coboare din
vagoane, să primească puţină mâncare şi să bea ceai cald. În acelaşi timp, trupurile
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celor decedaţi au fost îndepărtate şi predate comunităţii evreieşti din România pentru
a fi înmormântate.
Calvarul evreilor din acest „tren al morţii” nu s-a oprit aici, ei au fost reîmbarcaţi
în aceleaşi vagoane având destinaţia finală Călăraşi, unde au ajuns câteva zile mai
târziu. Imediat după aceste evenimente Viorica Agarici a fost înlăturată din funcţia
de preşedinte a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, însă, imediat după
război, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România i-a acordat sprijin şi ajutor
pentru mulţi ani.
În 1983, Viorica Agarici a permit de la Institutul Yad Yashem, titlul de „Drept
între Popoare” pentru că şi-a riscat viaţa în timpul holocaustului pentru a-i salva pe
evreii persecutaţi.

Dr. Alexandru ŞAFRAN
Marele Rabin al Genevei
Geneva, 26 aprilie 1991

Dr. Mardechai PALADIEL
Yad. Yashem
P.O.B. 3477
Ierusalim 91034, Israel

Dragă Dr. PALADIEL,
Vă sun în legătură cu conversaţia
pe care am avut-o cu dumneavoastră şi cu
cele pe care le-am avut cu dr. ARAD şi
colaboratorii săi în legătură cu acordarea
titlului de „Drept între Popoare” postum
Reginei – Mamă Elena a României.
Aşa cum am scris în cartea mea
„Resisting the Storm” şi aşa cum ţi-am
spus personal, sunt foarte îndatorat Reginei
prin tot ce a făcut la cererea mea cu atât de
multă bunătate sufletească pentru evreii din
România în perioada cumplită a Shoah-ului.
Mi-ai atras atenţia asupra faptului ca
acest titlu să poată fi acordat, este necesar
ca persoana în cauză să-şi fi pus viaţa în
pericol în timpul acţiunilor de sprijin a
coreligionarilor noştri.
Îţi pot spune că, date fiind condiţiile
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existente în România în perioada celui de-al doilea război mondial, Regina Maria
şi-a asumat o serie de riscuri personale atunci când a decis să acţioneze în favoarea
coreligionarilor noştri. Era perfect conştientă de aceasta, insist asupra a ceea ce deja
am afirmat, şi anume, aceea că acordarea titlului de „Drept între Popoare” Reginei
Mamă Elena este o datorie morală de cea mai mare importanţă.
						
						
						

142

Dr. Alexandru ŞAFRAN
Marele Rabin al Genevei
Fost Mare Rabin al României

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(28)/2016

UNIVERS ȘTIINȚIFIC

SECURITATEA ALIMENTARĂ
A ROMÂNIEI ÎN PERICOL!

E. Coli şi privatizarea frauduloasă a Institutului pentru
Cercetări Alimentare. O istorie de presă „cu cântec”

FOOD SECURITY OF ROMANIA
IN DANGER!

E. Coli and fraudulent privatization of the Institute
for Food Research. A History Press „with the song”
Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE
Dr. ing. Dan C. BADEA

Rezumat
Până în momentul privatizării, în cadrul Institutului pentru Cercetări
Alimentare (ICA), s-au realizat cercetări, cu rezultate notabile – nici acum
depăşite pe plan internaţional, deşi au trecut 20 de ani –, care au fost obţinute
prin experimentări asupra anumitor microorganisme aflate în diferite medii,
experimentări ce s-au realizat pe baza utilizării aparatelor şi instalaţiilor
originale, ce fac obiectul unor invenţii.
Cuvinte cheie: securitate alimentară, cercetare-dezvoltare-inovare,
microorganisme, privatizare frauduloasă.

Summary
By the time of privatization, the Institute of Food Research there were
performed research, with notable results, even now exceeded internationally,
although 20 years have passed, which have been obtained by experiments
on certain microorganisms in various environments, experiments that were
performed based on the use of the original equipment and installations, that
are subject of some invention.
Keywords: food safety, research, development and innovation, microorganisms,
fraudulent privatization.
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Introducere

D

upă imensa propagandă a „Antenelor” din grupul INTACT, am fost
nevoiţi să studiem problematica dosarului ICA. Am avut în vedere şi
interesul public imens asupra privatizării considerată frauduloasă a Institutului pentru
Cercetări Alimentare (ICA), în contextul interesului public stârnit de recenta noastră
propunere privind Proiectul de Ţară. Am apreciat că ar putea prezenta relevanţă,
pentru poporul român, studiul etapelor premergătoare acestei privatizări, nu atât ca
studiu de caz, cât mai ales, pentru viitorul pe care dorim să-l proiectăm pentru urmaşii
noştri. Multă lume se întreabă: ce s-a întâmplat în realitate cu privatizarea ICA?
Pentru a găsi un răspuns, am consultat părerile unor foşti cercetători din ICA şi
documentele din arhiva Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice (AŞAS) „Gheorghe
Ionescu Siseşti” şi din arhivele altor instituţii [1], [2], [4].
Până în momentul privatizării, în cadrul Institutului pentru Cercetări Alimentare
(ICA), s-au realizat cercetări, cu rezultate notabile (nici până în prezent depăşite pe
plan internaţional, deşi au trecut 26 de ani), care au fost obţinute prin experimentări
asupra anumitor microorganisme aflate în diferite medii, experimentări ce s-au realizat
pe baza utilizării aparatelor şi instalaţiilor originale, ce fac obiectul unor invenţii.
Microorganismele studiate experimental au fost Salmonella Gallinarum, Salmonella
Agona, Escherichia Coli. Au fost, de asemenea, studiate diverse mucegaiuri şi drojdii.
Toate aceste microorganisme au fost supuse acţiunii ultrasunetelor sau
câmpului electrostatic şi s-au observat efectele letale sau biopozitive, care au avut
loc. Prin experimentările efectuate, s-a studiat, de asemenea, efectul combinării
acţiunii ultrasunetelor cu acţiunea câmpului electrostatic [3].
Odată cu privatizarea ICA, toate aceste cercetări au fost sistate, iar rolul acestui
institut în asigurarea securităţii alimentare a României a fost diminuat sau redus la
zero. În ce stadiu am fi fost în momentul de faţă cu asigurarea securităţii alimentare
naţionale, când în prezent se îmbolnăvesc şi mor într-un număr îngrijorător de
mare bebeluşi şi copii din cauza alimentaţiei, a multor alimente necontrolate, dacă
activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare din ICA nu ar fi fost curmată brutal?

Fenomene premergătoare privatizării ICA
Aşa cum apare în Raportul Serviciului Român de Informaţii (SRI), care a fost
supus analizei în Parlamentul României, în cursul anului 1995, într-un sector vital al
economiei naţionale – agricultura, s-au identificat fenomene şi acţiuni care aduceau
atingere siguranţei naţionale, în mod deosebit pe direcţiile securităţii alimentare şi ale
cercetării ştiinţifice [4]. Pe aceste două direcţii, responsabilitatea revenea Academiei
de AŞAS „Gheorghe Ionescu-Siseşti”, conform hotărârii de guvern ce-i conferea
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aceste atribuţii.
În modul cel mai evident, aceste fenomene s-au identificat în cazul ICA,
institut care era singurul abilitat să se preocupe de securitatea alimentară şi care era
în subordinea AȘAS, iar acesta din urmă, în subordinea Ministerului Agriculturii.
ICA era o instituţie publică, finanţată de la bugetul statului, aşa cum se precizează şi
în adresa nr. 2595 din 26.08.1991 către Camera de Comerţ şi Industrie a municipiului
Bucureşti, în sensul că ICA s-a înfiinţat prin Decretul nr. 33/1981 şi nu s-a reorganizat
în temeiul Legii nr. 15/1990 şi al Legii nr. 31/1990, ca societate comercială sau ca
regie autonomă. Institutul pentru Cercetări Alimentare (ICA) a fost primul institut
modern de cercetare al României şi din lume.
Puţini dintre români cunosc că acest institut a fost inaugurat în anul 1930
[5]. Datorită faptului că tutunul1* reprezenta cel mai important dintre monopolurile
statului (cultură, producţie şi vânzare), în anul 1925, a început construirea Institutului
Experimental pentru Cultivarea şi Fermentarea Tutunului după planurile arhitectului
Lucian Teodosiu, pe un teren în suprafaţă totală de 15 ha, situat în marginea de
miazăzi a comunei suburbane Băneasa.
Clădirile principale erau gata în 1927. Imobilul a fost construit într-un stil neoromânesc, oferindu-i un aer monumental, împreună cu cele două vile de la dreapta şi
stânga lui (figura nr. 1).
1. Clădirile instituţiei construite după
planurile arhitectului Lucian TEODOSIU

După montarea instalaţiilor tehnice în interiorul clădirilor şi după ce, în cursul
anilor 1928 şi 1929, s-au făcut primele angajări ale personalului de specialitate,
*
Tutun (s.m.). Plantă erbacee (originară din America) ale cărei frunze, supune unui tratament special, se fumează. BREBAN, Vasile (coordonator), Dicţionar explicativ al limbii române contemporane. Editura ŞTIINŢIFICĂ
ŞI ENCICLOPEDICĂ, Bucureşti 1980, p. 638.
1
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institutul îşi începe activitatea de cercetare în anul 1929. La începutul anului 1930,
laboratoarele institutului sunt prevăzute cu aparatura necesară, iar în ziua de 29
iunie 1930 are loc inaugurarea festivă, în prezenţa multor delegaţi străini şi a unei
numeroase asistenţe compusă din reprezentanţi ai vieţii ştiinţifice şi economice din
România.
După presa vremii, la această solemnitate au participat şi reprezentanţi ai
regiilor şi instituţiilor similare din alte ţări străine (Italia: Michell Bennicosa,
inspector tehnic al culturii Miroslav Dik, directorul culturii şi ing. Karel; Iugoslavia:
Mita Dimitrievici, Iovan Alexandrovici, Adragutin Vulitscievici, Petre Premujici,
Rudolf Garnic; Austria: M. Guidel Strasser; Grecia: Arghirudis; Ungaria: Bitte
Rossa; Olanda: dr. Kremer, precum şi un delegat al regiei din Belgia, Bruxelles.
România a fost reprezentată de: Dimitrie Gusti, preşedintele Casei Autonome a
Monopolurilor, C. Stoicescu, Chiriacescu, Ioachimescu, Cancicov, g-ral Râmniceanu,
Şt. Stănescu, Ion Lapedatu, I. Banciu, prof. Şt. Minovici, M. Chiriţescu-Arva, V.
Păsăreanu, ing. Pretorian, arhitect Lucian Teodosiu, ing. Radu Teodoru, Gh. Moisiu,
Gh. Păun, ş. a.
După ce preotul Şerpe a oficiat un serviciu divin, în hall-ul institutului, asistenţa
a trecut în sala de conferinţe.
„În numele consiliului de administraţie a Casei Autonome – spunea Dimitrie
Gusti –, aduc toate omagiile foştilor miniştri de finanţe, d-lor Vintilă Brătianu, Ion
Lapedatu, M. Popovici, ca şi foştilor membri ai consiliilor de administraţie ale
vechei regii, sub al căror regim s-au întocmit planurile de înfiinţare a institutului şi
s-au continuat apoi lucrările de executare”.
În iulie 1932, Regele Carol al II-lea a vizitat Institutul de la Băneasa.

2. Vizita regelui Carol
al II-lea la institutul de
la Băneasa, în iulie 1932
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După înfiinţare, activitatea institutului se autofinanţa dintr-un fond special
adunat din contribuţia egală a cultivatorilor şi a Casei Autonome. Personalul,
selecţionat după criterii obiective, lucra după un program ştiinţific bine stabilit, ceea
ce permitea obţinerea celor mai bune rezultate în ceea ce priveşte combaterea bolilor
şi selecţionarea plantelor. După natura problemelor care trebuiau cercetate, institutul
era împărţit în trei secţiuni: agricolă, chimică şi fitopatologică, condusă fiecare de
către un şef de secţie, ajutat de câte un număr variat de asistenţi, în total un director,
trei şefi de secţii, cinci asistenţi în afară de personalul administrativ şi cel tehnic
ajutător.
Revenind în prezent, la data de 26.08.1991, institutul funcţiona ca instituţie
publică, fără a fi constituit un Consiliu al Împuterniciţilor Statului. Documentul, la
care facem referire, este semnat de directorul institutului la acea dată şi preşedinte
al Consiliului de Administratie – dr.ing. Ovidiu Popescu (în prezent, decedat).
Documentul la care se face referire mai sus nu are număr de înregistrare la Registrul
Comerţului, prezentând doar o ştampilă ovală, fără semnătură de primire. Acest
document a fost emis în legătură cu constituirea unei societăţi dublu mixte (de stat,
privat şi străină), având denumirea „BIOPROD SRL”. Primii asociaţi ai acestei
societăţi, în momentul constituirii, au fost:
- ICA (Bucureşti, sectorul 1, Str. Gârlei nr. 1, act de înfiinţare – Decret 33 /
1981);
- Compania CRESCENT COMMERCIAL AND MARITIME (CYPRUS)
LTD (înfiinţată conform actului nr. 218207 din 16.04.1984, emis de Camera de
Comerţ Cipru).
Unde au fost atunci autorităţile statului român?
La înfiinţare, cota de participare la capitalul social, respectiv la data de
21.10.1991, ICA a avut 49 %, iar CRESCENT 51%, ca, ulterior, prin tehnica cererilor
de menţiuni, cota de participare a ICA sa scadă la 5 %, în timp ce cota de participare
a companiei CRESCENT să crească la 87 %, restul fiind cote ale altor acţionari,
situaţie care s-a constatat la data de 11.09.1995.
În intervalul de timp de la constituire şi până la data de 11.09.1995, s-au
petrecut următoarele fenomene:
- s-au adus noi asociaţi la „BIOPROD SRL”, respectiv „GRIVCO SRL”,
care avea ca principal acţionar pe domnul Dan Voiculescu, cu 52 %, „GRIVCO
INTERNATIONAL SRL”, la care principalul acţionar era compania CRESCENT, în
care aceasta deţinea majoritatea;
- în contractul de societate şi în statutul societăţii „BIOPROD SRL”
(J/40/12494/1991), s-a prevăzut acelaşi obiect de activitate cu al ICA, în domeniul
cercetării ştiinţifice, conform capitolului II, art. 5, alin. D, din contractul de societate,
iar conform capitolului I, art. 3, sediul social al noii societăţi era identic cu cel al ICA;
- ulterior, prin contractul de închiriere nr. ICA 1658 din 30 iulie 1993, conform
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art. 1, se contractează procurarea folosinţei sediilor din str. Gârlei nr. 1, sector 1
Bucureşti (sediile ICA), pe termen de 12 ani, contra unei chirii de 15 dolari SUA /
lună, pentru întreaga suprafaţă de imobile, de aproximativ 12.000 mp, suma infimă
în raport cu preţul zonei, care era de 12 dolari USA / mp.;
- majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie al ICA şi-au asigurat
posturi remunerate şi în conducerea „BIOPROD SRL”, respectiv: directorul general
al ICA – dr.ing. Ovidiu Popescu, membru în Consiliul de Administraţie al „BIOPROD
SRL”; directorul ştiinţific al ICA - dr.ing. Gheorghe Mencinicopschi, director
general al „BIOPROD SRL”; contabilul şef al ICA – Elena Dumitriu, contabil şef
la „BIOPROD SRL”; secretarul Consiliului de administratie al ICA – ing. Aglae
Alexandru, consilier la „BIOPROD SRL”, cu probleme de contractare;
- pentru susţinerea artificială a activităţii „BIOPROD SRL”, care, de fapt, dubla
activitatea institutului, fondurile alocate de la buget pentru ICA, erau rapid transferate
la „BIOPROD SRL”, pe următoarele căi: utilizarea personalului ICA salarizat de la
buget pentru activităţi în folosul „BIOPROD SRL”, în timpul programului normal
de lucru al ICA, prin utilizarea gratuită a dotării tehnico-materiale a ICA (materii
prime şi materiale, reactivi, aparatură, utilaje, documentaţii de KNOW-HOW şi de
cercetare);
- clienţii de drept ai ICA au fost reorientaţi către „BIOPROD SRL”. De
asemenea, fondurile intrate în contul bancar al ICA au fost rulate sistematic prin
contul „BIOPROD SRL”, pe intervale de timp de 6-9 luni, sub o formă mascata de
creditare gratuită. Totodată, în reclamele publicitare ale „BIOPROD SRL”, clienţii
au fost orientaţi exclusiv către „BIOPROD SRL”, în detrimentul ICA.
Cu toate că, în conformitate cu documentele existente la Camera de Comerţ
şi Industrie a României, „BIOPROD SRL” nu deţinea în folosinţă mărci sau brevete
de invenţie şi nicidecum arhiva de KNOW-HOW, această societate căpuşă a utilizat
din plin brevetele şi fondul de cercetare ale ICA, cu scopul de a-şi produce venituri
ilicite, printr-o amplă schema de crimă organizată.
În plus, mai putem menţiona că, directorul ştiinţific al ICA, dr. Gheorghe
Mencinicopschi, devenise ulterior directorul general al ICA. În dubla sa calitate şi
de director general la „BIOPROD SRL”, a semnat o adresă a conducerii ICA către
„BIOPROD SRL”, prin care a transferat cu titlu gratuit întreaga arhivă a ICA către
„BIOPROD SRL” (acesta semnând şi la „am predat” şi la „am primit”).
Încă de atunci, asemenea acţiuni au trezit suspiciuni majore pe linia siguranţei
naţionale, deoarece îngrijora prevederea din capitulul 5, art. 15, din contractul
de societate al „BIOPROD SRL” cu privire la personalul societăţii, care stipula
că: „personalul va fi format, de regulă, din cetăţeni cu domiciliul în România, cu
excepţia situaţiilor hotărâte de Adunarea Generală a asociaţilor, când pot fi angajaţi
şi cetăţeni străini, sau cu domiciul în străinătate”. Ca să traducem în limbajul
procurorilor DNA, se deschidea calea „săgeţilor”, pe care le-am întâlnit şi în cazul
retrocedărilor frauduloase şi în multe alte cazuri – unde trebuiau căraţi sau spălaţi
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bani negri.
Toate aceste fenomene au deturnat activitatea ICA de la scopul firesc şi
constituţional al fundamentării şi apărării securităţii alimentare naţionale.
Pe lângă aspectele grave de uzurpare a elementelor de securitate naţională, se
adaugă infracţiunea dovedită ulterior de uzurpare a proprietăţii publice, în folosul
unui grup de crimă organizată.
Mergând pe firul acestei istorii, acelaşi consiliu de administraţie, care a
constituit „BIOPROD SRL”, apelând la mijloace nelegale, ulterior au transformat
ICA în societate comercială, stadiu din care, cu sprijinul lui Adrian Năstase (care
a semnat HG de transformare a ICA în SA) nu a mai fost decât un pas până la
privatizarea frauduloasă a ICA şi distrugerea totală a vechiului institut, din care au
mai rămas clădirile de patrimoniu, dar în mare stare de paragină.

3. Clădirea ICA

4. Compania CRESCENT

Dosarul penal privind privatizarea ICA
Dosarul privind privatizarea Institutului pentru Cercetări Alimentare, prin
achiziţionarea de către grupul Grivco, controlat de Dan Voiculescu, a pachetului
majoritar de acţiuni al institutului, în 2003, a fost deschis de Parchetul instanţei
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supreme, în urma unei sesizări formulate de Corpul de control al Ministerului
Agriculturii.
Cele mai importante repere cronologice ale dosarului sunt [7]:
1 10 iunie 2005 - Parchetul instanţei supreme dispune neînceperea urmăririi
penale în dosarul ICA; procurorul îşi motivează soluţia arătând că faptele constatate
în raportul Corpului de control al Ministerului Agriculturii nu erau prevăzute de
legea penală.
1 7 martie 2007 - la DNA este înregistrată o plângere anonimă care făcea
trimitere la articolul publicat într-un cotidian central, al cărui titlu era „Moralistul
Voiculescu tunde 40 de milioane de euro în afacerea institutului de cercetări
alimentare”.
1 4 decembrie 2008 - Dan Voiculescu, alături de alte 12 persoane printre care
fostul ministru al telecomunicaţiilor Sorin Pantiş, este trimis în judecată de procurorii
DNA în dosarul privind privatizarea ICA. Procurorii DNA susţin că privatizarea
frauduloasă a institutului a fost făcută în folosul lui Voiculescu, ea fiind realizată prin
subevaluarea bunurilor institutului cu suma de peste 7,7 milioane de euro.
1 6 ianuarie 2009 - La Tribunalul Bucureşti, are loc primul termen de
judecată în dosarul ICA. La acest prim termen, instanţa Tribunalului Bucureşti a
constatat lipsa de apărare pentru Dan Voiculescu şi un viciu de procedură în cazul
lui Gheorghe Sin, membru în Adunarea Generală a Acţionarilor a ICA, dispunând
amânarea discuţiilor în dosarul privind privatizarea institutului.
1 3 martie 2009 - Dosarul este mutat la instanţa supremă, după ce procurorii
DNA au cerut acest lucru având în vedere că, în decembrie 2008, la doar câteva zile
distanţă după trimiterea lui Dan Voiculescu în judecată, el redevine parlamentar.
1 29 iunie 2012 - Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ)
trimit dosarul înapoi la Tribunalul Bucureşti după ce Dan Voiculescu îşi dă demisia
din Senat. Drept efect al demisiei, instanţa supremă admite că nu mai este competentă
să judece dosarul.
1 18 iulie 2012 - Tribunalul Bucureşti reia dezbaterile în dosarul privatizării
ICA.
1 20 decembrie 2012 - Ca urmare a faptului că Dan Voiculescu este din nou
ales senator - în 9 decembrie - Tribunalul Bucureşti nu mai este competent să judece
cauza. Astfel, dosarul ajunge pentru a doua oară pe masa magistraţilor de la instanţa
supremă.
1 31 ianuarie 2013 - Are loc primul termen la ICCJ. Din completul de
judecată fac parte judecătorii Cristina Rotaru, Ioana Bogdan şi Ionuţ Matei, adică
exact magistraţii care l-au condamnat în primă instanţă pe Adrian Năstase la doi ani
de închisoare cu executare, în dosarul „Trofeul Calităţii”.
1 5 februarie 2013 - Pentru a treia oară, dosarul ajunge la Tribunalul
Bucureşti, după ce Dan Voiculescu demisionează din funcţia de senator, iar ICCJ nu
mai este competentă să judece acest proces.
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1 26 septembrie 2013 - Dan Voiculescu este condamnat la cinci ani de
închisoare cu executare pentru spălare de bani, însă decizia Tribunalului Bucureşti
nu a fost definitivă. Tot în primă instanţă, directorul ICA, Gheorghe Mencinicopschi,
şi fostul ministru Sorin Pantiş au primit câte şase ani de închisoare cu executare.
Ceilalţi inculpaţi, în număr de 12 - pentru că cel de-al 13-lea, Gheorghe Domnişoru
a decedat în 19 martie 2013 - au primit pedepse între cinci şi şase ani de închisoare
cu executare.
1 7 martie 2014 - Are loc primul termen, în apel, al procesului, la Curtea de
Apel Bucureşti.
1 29 aprilie 2014 - Judecarea cauzei este amânată după ce preşedintele
completului, judecătorul Stan Mustaţă, este ridicat de procurorii DNA şi dus la
audieri, chiar în ziua procesului.
1 1 iulie 2014 - Are loc primul termen de judecată, cu un nou complet format
din magistraţii Camelia Bogdan şi Mihai Alexandru Mihalcea, cei care, după doar
patru înfăţişări, au dat sentinţa definitivă în acest caz.
1 8 august 2014 - Dan Voiculescu este condamnat definitiv în dosarul privind
privatizarea ICA la 10 ani de închisoare cu executare. Fostul Ministrul Sorin Pantiş
a primit o pedeapsă de 7 ani de detenţie, iar Gheorghe Mencinicopschi de 8 ani2*.

Concluzii
După condamnarea celor responsabili de această privatizare frauduloasă şi
după eliberarea sediilor ICA, nu ar fi firesc ca acest institut sa revină statului roman,
în forma lui iniţială?
În tot acest interval lung de timp, pierdut cu procesul ICA, cercetarea alimentară
a fost distrusă, iar reînfiinţarea Institutului pentru Cercetări Alimentare este acum
impusă prin scopul său, care ar trebui sa fie determinat de nevoia stabilirii liniilor
directoare ale garantării siguranţei alimentare şi asigurarea securităţii alimentare a
României, ale dezvoltării durabile a agriculturii româneşti şi a spaţiului rural, ca una
dintre componentele de bază ale reluării creşterii economice a României.

*
În cartea „Zece ani” (Editura RAO, Bucureşti, 2015), autorul acesteia Mugur Ciuvică, analizează în detaliu istoricul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), modul în care s-a desfăşurat privatizarea şi consecinţele
acestei privatizări.
Avatarurile privatizării ICA – de la „extaz la agonie” – încep în 16 iulie 2003, când Consiliul de Administraţie al
Agenţiei Domeniilor Statului (ADS) aprobă privatizarea ICA şi se sfârşesc în 08 august 2014, odată cu condamnarea
definitivă de Curtea de Apel Bucureşti, a lui Dan Voiculescu (10 ani de închisoare cu executare) şi a celorlalţi, parte
din dosarul ICA. Autorul cărţii consideră că Dosarul ICA a fost unul politic, iar cel care l-a instrumentat din umbră
a fost Traian Băsescu, la acea dată Preşedintele României. Aliaţii acestuia au fost sistemul juridic, pe care a reuşit
să-l subordoneze în timp, şi o parte a presei.
2
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REMEMBER – Geneva, 2003

INVENŢII ŞI INVENTATORI DE ELITĂ
INVENTION ET INVETEUR D’ELITE
Gabriel I. NĂSTASE

Rezumat
Reluăm un interviu publicat cu ani în urmă în revista „Flacăra”, pentru
a releva nivelul cercetării științifice din învățământul românesc și, evident, din
societatea românească în primii ai acestui mileniu, când România avea încă
un potențial creator imens.
Cuvinte-cheie: cercetare științifică, invenții, competiție

Résume
On république une interview publié il y a des années dans la revue
„Flacăra”, pour relever le niveau de la recherche scientifique de l’enseignement
roumain et, évidemment, de société roumain de premiers ans de ce millénaire,
ou la Roumanie avait un potentiel créatif immense.
Mots-clefs: recherche scientifique, invention, compétition

Introducere

Î

n perioada 8-13 aprilie 2003, am participat la cel de-al XXI-lea Salon
Mondial de Invenţii, desfăşurat la Geneva (Elveţia), în calitate de conducător
al delegaţiei României, director general al Direcţiei de Dezvoltare Instituţională din
cadrul Departamentului de Cercetare al MEdC. Despre acest eveniment, poetul
Adrian Păunescu, director al publicaţiei FLACĂRA, a dorit în mod deosebit să-i
acord un interviu despre modul cum s-au prezentat inventatorii români la acest
prestigios Salon Mondial de Invenţii.
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În continuare voi prezenta interviul „Am fost mai buni ca ruşii!” din revista
FLACĂRA, nr. 18(85)-19(86), 8 mai 2003, pagina 16.
În pagina 16 – INVENTICA, unde este publicat interviul, redacţia revistei
FLACĂRA prezintă consideraţii generale referitoare la Salonul Mondial de Invenţii
şi apreciază faptul că la Salonul de Invenţii de la Geneva românii au dat lovitura, 95
la sută dintre lucrările prezentate „au fost medaliate”:
„În numărul trecut al revistei am deschis seria interviurilor realizate cu
medaliaţii celui de-al XXXI-lea Salon Mondial de Invenţii, desfăşurat la Geneva
(Elveţia), în perioada 8 - 1 3 aprilie 2003, aducându-l în prim-plan pe virusologul
Mircea Ciuhrii. Astăzi a venit rândul altor doi medaliaţi cu aur, ing. dipl. Ştefan
Manea, directorul SC HOFIGAL SA, Bucureşti, şi fizician Ancu Dincă, precum şi a
conducătorului delegaţiei României, conf. univ. dr. ing. Gabriel I. Năstase, director
în Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Considerat un eveniment de referinţă în lumea ştiinţifică, actualul Salon a fost
onorat de aproape 5.500 de inventatori din 42 de ţări de pe cele 5 continente. Aflată
pentru a 12-a oară la această manifestare de prestigiu, România a fost prezentă cu un
număr de 40 de lucrări, 38 dintre ele primind distincţiile juriului internaţional - 9
medalii de aur, 13 de argint şi 15 de bronz -, un procentaj de 95% care ne-a situat
la final, într-un clasament neoficial, pe prima treaptă a podiumului. Desfăşurat sub
înaltul patronaj al Preşedintelui Confederaţiei elveţiene, Salonul a adus în faţa celor
65.000 de vizitatori un număr de aproximativ 1.000 de lucrări inedite din mai toate
domeniile de activitate umană.
Un sondaj ad-hoc, întreprins la faţa locului, a relevat că mai bine de 45% din
noutăţile prezentate la Geneva au făcut obiectul unei cesiuni de licenţă în nu mai
puţin de 30 de ţări ale lumii, valoarea contractelor situându-se la 30 de milioane
de dolari. Acest fapt a confirmat teza potrivit căreia şi o expoziţie internaţională
specializată poate face obiectul unei tranzacţii comerciale de mare interes.
Juriul internaţional, alcătuit din 60 de personalităţi ale lumii ştiinţifice, între
care s-a situat şi conaţionalul nostru Radu Iordăchel, a avut o misiune extrem de
dificilă, având în vedere ingeniozitatea şi potenţialul de comercializare a invenţiilor.
Despre valoarea lucrărilor prezentate de delegaţia noastră, despre contribuţia
românilor la succesul acestei ediţii, precum şi despre alte amănunte interesante, depun
mărturie Jean Luc Vincent, fondatorul şi preşedintele Comitetului de Organizare a
Salonului, Dumitru Maxim, ambasadorul României la Berna şi dl Faraq Moussa,
preşedintele Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor Inventatorilor”.

***
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Interviu cu conf. univ. dr.
Gabruiel I. NĂSTASE,
conducătorul delegaţiei
României la Salonul Mondial
de Invenţii de la Geneva

• Domnule Gabriel
Năstase, aţi condus delegaţia
României la ediţia din acest
an a Salonului Mondial de
Invenţii găzduit de Geneva.
Câte lucrări a prezentat
România la acest Salon şi câte
dintre ele au fost premiate?
La acest Salon, România
a participat, din partea
Ministerului, cu 37 de lucrări,
cu finanţare proprie, la care
s-au adăugat alte 5 lucrări
aparţinând unor persoane fizice
care şi-au plătit singure standul.
Din cele 42 de oferte, au fost premiate 38 de lucrări - două dintre lucrări s-au retras,
chiar dacă ele fuseseră înscrise pe lista Ministerului. Practic, au fost prezentate 40 de
oferte, din care 38 au fost premiate.
• Câte medalii de aur s-au obţinut?
S-au nouă medalii de aur, lucru extrem de valoros pentru noi ca prezenţă la
această manifestare, întrucât ruşii, care au participat cu peste 100 de oferte, au câştigat
doar 13 medalii de aur. Comparativ, noi suntem pe primul loc.
• Câţi dintre premiaţi au participat, efectiv, la Salon?
Au participat într-un număr, din păcate, restrâns, pentru că, în afară de
facilităţile pe care Ministerul le-a acordat în privinţa taxei de înscriere şi a prezentării
panourilor, restul trebuia plătit (drumul, de exemplu). Cu acest prilej au fost prezenţi
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cei de la INCERC, care au fost medaliaţi cu argint, studenţii Universităţii Politehnice
din Bucureşti, studenţi care au şi câştigat de altfel medaliile de aur, a fost prezent domnul
Radu Iordăchel, în calitate de inventator din partea Asociaţiei Române „Ştiinţele vieţii”,
domnul Ancu Dincă, persoană fizică, managerul dânsului şi sponsorul acestei lucrări
deosebite, domnul Gheorghe Nedelcu, şi cei de la Institutul de Cercetări pentru pielărie
şi încălţăminte, care au şi câştigat o medalie de argint. Din partea ICPE-ului a fost
prezent şi domnul Paul Pencioiu. De la Institutul de Mecanică Fină s-a aflat acolo,
în calitate de creator al acestui Institut, fost director şi fost ministru al Cercetării şi
Tehnologiei, în perioada 1992-1996, domnul deputat doctor inginer Doru Dumitru
Palade. Domnul Florin Ciolacu este cel care a primit medalie de aur şi un premiu special
pentru o invenţie deosebită care a şi fost curtată, în sensul că ar putea fi cumpărată sau
s-ar putea iniţia, în perspectivă, o afacere cu acest brevet.
• Am înţeles că aţi avut o vizită la Organizaţia Mondială a Proprietăţii
intelectuale din Geneva. Cine v-a însoţit şi în ce scop v-aţi deplasat la acest
organism?
Au fost alături de mine cele două doamne consilier, Claudia Moldovanu
şi Narcisa Tănase, cele două prezentând o temă legată de actuala problematică
cu care se confruntă România şi, respectiv, Ministerul în domeniul proprietăţii
intelectuale. După care, discuţiile purtate şi cu alţi membri ai delegaţiei române, cu
domnii Gheorghe Nedelcu, Ancu Dincă şi Florin Ciolacu, au punctat, anumite limite
financiare în ceea ce privesc posibilităţile unui inventator român de a putea breveta
şi în străinătate. Aici s-a propus, printre altele, ca acest lucru să poată fi rezolvat
printr-o bilaterală, pentru că, după cum se ştie, la ora actuală, taxele pentru brevetare
internaţională sunt foarte mari, chiar împovărătoare şi, ca atare, în ultimă instanţă,
atunci când prezinţi, în afară, astfel de invenţii există riscul de a putea fi furate. Ştim
că se practică furtul de inteligenţă, întrucât inteligenţa nu este protejată.
• Care au fost invenţiile străine care v-au reţinut atenţia la acest Salon?
Invenţia cu cel mai mare impact a aparţinut inventatorului rus E. Belousov,
o valiză diplomat cu ajutorul căreia se poate interveni, oricând, în diverse afecţiuni
ale inimii, în zone în care este foarte greu accesibilă prezenţa omului, acolo unde
bolnavul nu mai poate fi transportat operativ la un spital pentru operaţia pe cord.
Această invenţie ni s-a părut nouă de mare impact şi, ca atare, Ministerul Educaţiei
şi Cercetării a oferit acestuia un premiu special, pe lângă celelalte, trei pe care le-am
oferit Canadei, fondatorului Salonului şi preşedintelui Comitetului de organizare,
Jean-Luc Vincent, iar din partea OSIM, un premiu pentru Spania, pentru o seringă
autodestructivă.
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• Aţi avut vreun schimb de opinii cu conducătorii altor delegaţii?
Da, cu reprezentantul delegaţiei Federaţiei Ruse, cu cel al Ungariei, cu cel
irlandez, canadian, francez, de fapt, cu reprezentanţii tuturor delegaţiilor care s-au
prezentat la acest Salon. Am mai discutat cu cei din Coreea de Sud, iar toate aceste
discuţii s-au purtat tocmai pentru a vedea şi a împărtăşi cu dânşii experienţa în ceea
ce priveşte modalitatea de participare, pentru că dânşii nu au participat sub „umbrela”
unui minister. Noi am fost singurii care am participat în acest mod. Dânşii au fost
prezenţi sub „umbrela” unor asociaţii profesionale, un fel de ONG-uri. Ne gândim
ca, pe viitor, să procedăm şi noi de asemenea maniera, reluând un mai vechi proiect
lansat de fostul ministru Doru Dumitru Palade.
LAUREAŢII
Medalii de aur
Termometru cu gaz cu contacte opti-electronice (0...400°C) - (Clasa C) Pascu Constantin, Badea Diana Mura, Cristea Mircea - INCDMF-CEFIN;
Bobină de aprindere pentru autovehicule, cu miez din pulberi pe bază de
fier - (P) - Vasile Nicolae, Licu Valeriu, Enescu Elena, Hahui Gheorghe - SC ICPE
SA;
Mecanism pentru absorbţia totală a energiei de recul la armele de foc (R) - Cînciu D. Vasile, Cioflan Ion - persoană fizică;
Neutralizarea prin solidificare a iazurilor de decantare a sterilelor miniere,
active sau dezafectate - (D); Szabo Adam, Hadăr Anton, Gheorghiu Horia, Mihăilă
Dumitru, UPB - Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice;
Metodă pentru stimularea ritmului de creştere dirijată a peştilor în lacuri
şi mediul marin şi vivieră pentru aplicarea metodei - (Q) - Miron Liviu, Miron
Ionel - USAMV - Iaşi;
Dispozitiv de încercări şi echilibre energetic al organismului uman - (V) Dincă Ancu - persoană fizică;
Material bioartificial pentru regenerarea ţesuturilor distruse şi procedeu
de obţinere - (Q) - Caloianu Maria, Iordăchel Radu, Iordăchel C. Bucevschi persoană fizică;
Compoziţie medicamentoasă din extracte vegetale - (Q) - Palicica Radu,
Caloianu Maria, Ianculov I., Putin A., Goian N., Moisiuc A,, Jianu I., Iordăchel R.,
Iordăchel CI Bumaru M. - USAMV - BANAT Timişoara;
Produse fîto-opo-terapeutice şi suplimente nutritive esenţiale - (Q) - Manea
Ştefan, Tamaş V,, Creţu I., Rădulescu N., Ionescu D., Ionescu L., Iordăchel R. - SC
HOFIGAL SA.
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Medalii de argint
Procedeu de obţinere a materialelor magnetice compozite cu proprietăţi
de ecranare - (V) – Neamţu Jenica, Kappel Wilhelm – ICPE-CA;
Echipament mobil pentru regenerarea în trepte a lichidelor tehnologice
utilizate în secţiile de prelucrări mecanice - (A) - Grigoriu Alexandru, Barbu
Valentin, Tamşulea Ştefan - ICTCM;
Manipulator - (A) - Cârdei Vladimir - ICTCM;
Cartelă de extensie ISA pentru protecţia calculatoarelor IBM-PC şi
compatibile împotriva folosirii de către persoane neautorizate - (C) - Vuza Dan
Tudor, Vlădescu Marian - IMAR;
Echipament pentru evaluarea şi recuperarea echilibrului uman - (M) Capriş Georgeta, Tăcutu Ileana, Olani Mircea - INCDMF-CEFIN;
Ţesătură filtrantă pentru ape uzate - (V) - Nicula Gheorghe - INCDTPBucureşti;
Sisteme de monitorizare a vibraţiilor în flux continuu pentru clădiri - (D)
- Lungu Dan, Praun Constantin - INCERC;
Metodă de tratament chirurgical al cancerului mamar - (M) - Cochior
Daniel, Papahagi Paul, Peta Dumitru, Constantinoiu Silviu Marian - Spitalul
Universitar CF2 Bucureşti;
Procedeu de obţinere a unui fir utilizat pentru suturi chirurgicale - (M) Cochior Daniel, Papahagi Paul, Peta Dumitru, Constantinoiu Silviu Marian - Spitalul
Universitar CF2 Bucureşti;
Preparat biologic pentru tratarea infecţiilor herpetice, procedeu de
producere şi procedeu de utilizare - (M) - Ciuhrii Mircea - SC INSECTFARM SA;
Echipament de răcire a tuburilor termice pentru lasere de putere medie (A). - Duta Marian, Andreescu Silviu, Elian Vasile - ICMET;
Soluţie sinergetică organică pentru conservarea lemnului policrom - (D) Sandu Ion, Sandu Irina Crina Anca, Sandu Ioan Gabriel - persoană fizică;
Procedeu de izolare şi purificare a liozimei din albuşul de ou - (Q) Iancilov I., Putin A., Caloianu M., Palicica R., Goian M. Moisiuc - USAMV-BANAT
Timişoara.
Medalii de bronz
Procedeu de realizare a pieilor hidrofobizate şi ignifugate - (L) - Gaidau
Carmen - INCDTP-Filiala ICPI;
Obţinerea unor biostimulatori ecologici de natură microbiană cu utilizare
agrobiologică - (K) - Pamfil Maria, Nichita Cornelia, Mocanu Eugenia, Vamau
Adrian - INCDCF-ICCF;
Compoziţii radicalice pentru tratarea psoriazisului - (Q) - Andrei Diana
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Cristina, Andrei Constantin - SC ITEC SA Brazi;
Procedeu de preparare şi concentrat alimentar cu amelioratori organici
- (Q) - Puica Constantin, Crăciun Constantin, Sarachie Ionel, Gherman Emil, Prida
Toma, Sarachie Adina - SC MINESA- ICPM SA;
Procedeu de hidrocracare de medie presiune pentru obţinerea de
component combustibil Diesel - (A) - Ciocotoiu Doina, Gzorgz Iulian, Zamfirache
Radu Voicu, Boşovei Eleonora, Săvulescu Mariana, Focşăneanu Gabriela,
Constantinescu Gheorghe - SNP „PETROM” - Sucursala INCERP Cercetare;
Mecanism poliaxial pentru genunchi poliaxial dublu – (M) - Dimitriu
Bogdan - UMF „Gr. T. Popa” - Iaşi;
Metodă şi dispozitiv pentru determinarea abaterilor de la rectilinitate (A) - Buzatu Dumitru Ştefan - Universitatea-Craiova;
Procedeu şi cap de extrudare cu activare ultrasonică - (A) - Iclanzan Tudor
Alexandru, Stan Daniel Voicu - Universitatea Politelmică Timişoara;
Procedeu şi dispozitiv pentru extrudarea continuă cu frecare activată a
materialelor metalice granular-pulverulente - (A) - Dragoste Augustin, Cioica
Nicolae, Vasiu loan Radu, Cătuneanu Tiberiu - TEHNOMAG;
Compoziţie adezivă şi procedeu de obţinere - (V) - Cioroianu Lelian,
Budulan Pompiliu, Cioroianu Gabriela, Damian Gabriela, Lăcătuşu Lucia - INCDE
ICEMENERG;
Dispozitiv magnetic pentru tratamentul în câmp magnetic al unor fluide
combustibile - (V) - Dontu Grigore Octavian - Universitatea Politehnică Bucureşti
FTM;
Procedeu biologie pentru tratarea infecţiilor hepatice şi procedeu de
utilizare - (M) - Ciuhrii Mircea - SC INSECTFARM SA;
Sistem de comandă automată a reţetelor de iluminat - (C) - Novac
Alexandiu, Nedelcut Cătălin, Manolea Gheorghe - Universitatea Craiova CITT;
Hrănitor cu suport pentru albine - (K) - Firescu Victor - Universitatea
Craiova;
Instalaţie pentru manevrarea oalelor de turnare - (A) - Hegyigal Zoltan, Rus
Sandor, Semenescu Augustin, Rânea Constantin, Leancu Constantin - Universitatea
Politehnică Bucureşti.
ECOURI – ECOURI – ECOURI
„Un nou succes, de răsunet, pentru oamenii noştri de ştiinţă. În ultimii 4
ani am fost mereu alături de dânşii, am trăit momente de mare satisfacţie, mândria
că românii sunt inteligenţi şi creativi. Sunt mândru de compatrioţii noştri, care
fac cinste ţării. Ei sunt adevăraţi ambasadori ai României cu care ne mândrim şi
pe care-i respectăm. Tuturor participanţilor la această ediţie a Salonului, cele mai
calde felicitări şi urări de bine.” (I.Maxim – Ambasadorul României în Elveţia)
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Un salut amical inventatorilor din România, împreună cu felicitările mele, atât lor
şi organizatorilor, cât şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precum şi domnului
director general Năstase.” ( Faraq Moussa – Preşedintele Federaţiei Internaţionale
a Asociaţiilor Inventatorilor)
„Atât domnului Gabriel Năstase, cât şi domnului Radu Iordăchel, pentru
extraordinara activitate pe care o îndepliniţi în ţara dumneavoastră pentru inventatorii
români. Fără dumneavoastră, ei nu ar fi la Geneva. Sunteţi exemple de persoane
dotate cu o vocaţie în serviciul inventatorilor.Mii de mulţumiri!” (Jean Luc Vincent
– Preşedintele Fondator al Salonului de Invenţii Geneva)
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NOTE PENTRU LECTURĂ

BĂTĂLIILE MAREȘALULUI
PREZAN
LES BATAILLES DU MARECHAL
PREZAN
Cuvânt înainte
General-locotenent dr. Grigore STAMATE

Rezumat
Volumul pe care îl prezentăm astăzi se referă la bătăliile purtate de
mareșalul Constantin Prezan, unul din marii eroi ai neamului românesc, în
Marele Nostru Război de Reîntregire a neamului. În loc de note de lectură,
prezentăm chiar cuvântul introductiv semnat de unul din cei doi autori,
generalul-locotenent Grigore Stamate, întrucât această mărturisire a autorului
ni se pare esențiala pentru a înțelege această carte și, mai ales, spiritul
patriotic în care a fost scrisă. Mareșalul Prezan este nu doar o legendă a
militarilor români, o lecție eternă de modestie, omenie, curaj, responsabilitate
și patriotism, ci și unul dintre acele spirite rare, care apar, providențial, în
vremuri de mari încercări, în vremuri-limită. Dincolo de mesajul indubitabil
al cărții, se relevă și marea datorie pe care o avem noi, cei de azi, față de
crezul, sufletul, viața și onoarea acestui mare român. (Redacția)

Cuvinte-cheie: mareșal, Prezan, patriotism, umanism, responsabilitate,
datorie

Résumé
Le volume que nous y présentons aujourd’hui contient le batailles menées
par le maréchal Constantin Prezan, l’une de plus grands héros des roumaines
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pendent le Grand Notre Guerre de Réintégration de territoires roumains. A la
place de notes de lecture, nous préférons même le mot introductif signe par
l’un des auteurs, général lieutenant Grigore Stamate, parce qu’il me semble
essentielle cette témoignage de l’auteur pour comprendre ce livre et, surtout,
l’esprit patriotique dans lequel ce livre a été écrite. Le Marechal Prezan est non
seulement une légende des militaires roumaines de Première Guerre Mondial,
une leçon éternelle de modestie, de l’humanité, de courage, responsabilité et
patriotisme, mais aussi l’un de ces esprits très rares, providentiel, dans les
temps de grandes preuves, en temps-limite. Au-delà de l’indubitable message
de livre, on relève la grande dette que nous, ceux d’aujourd’hui, l’avons face
au l’idéal, de l’âme, de la vie et de l’honneur de ce grand roumain. (Rédaction)

Mots-clefs: maréchal, Prezan, patriotisme, humanisme, responsabilité, devoir

D

intre toate părţile unei lucrări1, cea care o prefaţează reprezintă componenta
cea mai delicată. Pentru că defineşte capacitatea de a rezuma în contextul
de ansamblu şi atestă priceperea autorului de a suscita interesul în temă. De aici,
poate, şi frământarea. Tendinţa şi dorinţa de a răspunde, cât mai exact, nevoilor de
informare ale celor care încă mai au răbdarea să citească. Fie şi aşa, ca o preocupare
în plus, ca o nevoie de cunoaştere suplimentară. Uneori, atât de necesare.
Aşadar, pentru a face o punte de legătură între scopul fundamental al intrării
României în Primul Război Mondial şi actuala stare istorică a naţiunii, într-o Europă
unită şi plenar dedicată afirmării liber consimţite, dintre toate opţiunile posibile, am
ales, ca motivaţie de bază, patriotismul.
Un termen de rară excelenţă, care incumbă în conţinutul său un complex
de manifestări, de o intensă trăire socială. Pentru că, dincolo de orice conotaţie
originară, precum: tărâm părintesc, tărâm al taţilor, linie de filiaţie paternă etc.,
noţiunea, în sine, implică un atribut dumnezeiesc de fundamental: iubirea. Sublima
iubire pentru ţară, ca şi pentru toţi locuitorii săi; grija părintească pentru promovarea
unui neam, printre celelalte neamuri, fără nici un fel de excluderi xenofobe. Un drept
real principal, care priveşte națiunile prin apartenenţa la acelaşi teritoriu şi constituie
statele, pe aceeaşi bază teritorială, indiferent de origini, credinţă şi limbă.
Dicţionarul Explicativ al Limbii Române defineşte, de o nobilă manieră, ceea
ce presupune acest cuvânt, atât de simplu şi de nepretenţios, dar atât de încărcat de
emoţie şi de sentiment: dragoste şi devotament faţă de patrie şi de popor, statornicite în
decursul istoriei”.
De unde această, aparent intempestivă, asociere? Din realitatea contemporană,
din petrecerea unor zile în care „Foarte mulţi se rezumă la propria lor persoană,
Grigore Stamate, Mihai Hodorogea, Bătăliile mareșalului Prezan, între autoritate și modestie, Editura Axioma
Print, București, 2016. Este cel de al doilea volum consacrat uneia dintre cele mai mari personalități militare românești. Primul volum, intitulat Viața mareșalului Prezan. Profesia de a fi român, a apărut, la aceeași editură, în 2015.
1
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„ De vrem să rămânem români în această Europă unită, atunci nu trebuie să uităm
de unde venim şi cine suntem (...), astăzi, nu trebuie să părăsim valori şi creații, care
ne individualizează ca neam. Din lumea lor curată, eroii noştri nu ne-ar ierta dacă
am risipi roadele jertfelor lor ”, Academician Florin Constantiniu)
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la familia lor, la un mic cerc de prieteni. Şi dincolo de asta nu mai văd nimic. Or
dincolo de asta este Ţara. Este o ţară dăruită de Dumnezeu, nu este o ţară oarecare.
E o ţară care are o diversitate extraordinară şi care a avut o bogăţie foarte mare, din
care, totuşi, au mai rămas elemente numeroase. Toate motivele ca să te simţi legat
de această ţară. Dar oamenii au fost crescuţi mai mult să se uite în altă parte, nu la
propria ţară. Cei din generaţia actuală, care pleacă să studieze în străinătate şi nu se
mai întorc în ţară, îi pierdem pentru că sunt buni, dar şi pentru că nu au o conştiinţă
patriotică, nu au o conştiinţă naţională. Nu au dorinţa să contribuie la ridicarea
ţării lor. Nu-i preocupă. Şi lucrul acesta, însumat, dă o situaţie îngrijorătoare”2.
Dureros de real, impresionant de trist, cutremurător de inconștient!
Reputatul academician şi istoric Dan Berindei ne reţine atenţia că, astăzi, în
Extras din interviul academicianului Dan Berindei acordat emisiunii „M.A.I aproape de tine”, difuzată de TVR, în
2016, cu ocazia zilei de 9 mai, Ziua Independenței de Stat a României
2
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România noastră, nu se mai pune deloc accentul pe reperele semnificative din istoria
neamului, după cum nici pe marii oamenii, care au înfăptuit momentele majore din
trecutul ţării. Şi, că această chestiune: „Este o problemă de învățământ, de instrucțiune.
In şcoală, istoria are din ce în ce mai mult un loc strâmt. Este această explozie
a ştiinţelor exacte, foarte fericit dintr-un punct de vedere, dar, din păcate, partea
umanistă se restrânge tot mai mult. Or, oamenii au nevoie şi de partea umanistă,
pentru că altfel riscă să devină nişte roboţi. Astăzi sunt anumite clase în care istoria
nu se studiază deloc, iar în restul cazurilor s-a redus numărul de ore de istorie,
ajungându-se la o oră pe săptămână. Istoria trebuie simțită. Știută şi simțită”3.
Aidoma, un alt titan al istoriei neamului, academicianul Dinu C. Giurescu4
nu-şi ascunde amărăciunea faţă de modul în care este tratată disciplina „Istorie” în
actualul sistem românesc de învăţământ.
Astăzi: „Tinerilor li se oferă o istorie care poate fi a oricui. Şi este aşa
deoarece curricula este una singură pentru toate categoriile de şcoli (...). Cine vrea
să devenim ca popor o masă uniformă, cenuşie, fără trecut, deci fără viitor? Stupida
trufie de-a şterge din memoria oamenilor trecutul va duce mai devreme sau mai
târziu la dispariţia noastră ca neam. Asta vrem? ...
In zilele noastre a-ţi iubi ţara este aproape un delict!”
In considerarea unor asemenea menţiuni, la cel mai calificat nivel de
interpretare, orice român de bună credinţă, credem, că este îndreptățit să-şi expună
temerile sale şi să se întrebe, la rându-i, ce mai este de făcut.
Răspunsul, ca şi soluţia, ni le oferă acelaşi academician Berindei: „Pentru
patriotism ar trebui să avem acest reper: America. Pentru că nu există azi un popor mai
patriot decât americanii. În toate filmele apar steagurile, apar cântecele, ceremoniile
militare, acest simţământ fiind întreținut în sufletele americanilor. Ceea ce este şi mai
interesant e că, în fond, America reprezintă un amalgam etnic, un creuzet cu nu ştiu
câte etnii. Şi, totuşi, oamenii aceia se simt americani şi au patriotism american. Or,
noi ne-am născut români, generaţie de generaţie, lucrul acesta era un lucru capital.
Astăzi s-a cam pierdut asta. Eu am avantajul şi, dacă vreţi, raritatea, de a fi trăit
în perioada interbelică. Ţin minte acea perioadă, ce impact necontenit avea asupra
oamenilor ceea ce se întâmplase în timpul Primului Război Mondial: războiul,
urmările lui, Unirile succesive. Toate acestea se simțeau de oameni ca un lucru direct
legat de existenţa lor. Exista acest sentiment foarte puternic al memoriei sacrificiilor
şi luptelor pentru a se ajunge unde se ajunsese. Aceste lucruri astăzi nu mai există”.
În considerația tuturor celor mai-sus invocate, încercăm să vă prezentăm
„bătăliile” unuia dintre marii patrioți ai neamului românesc: Mareșalul Constantin
Prezan. O personalitate de reală excepţie, cu multă, multă dragoste şi, tot pe-atât,
devotament faţă de patrie şi faţă de popor. Totdeauna gata de acţiune, de luptă, ca şi
de jertfă pentru interesele ţării. Un grandios erou al neamului, care şi-a demonstrat
3
4

Ibidem
Extras din interviul academicianului Dinu C. Giurescu în Cotidianul.ro., accesat în 13 mai 1916
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patriotismul, nu în saloanele politicii, nu prin intermediul vreunei mass-medii
obediente, ci în cel mai condensat dintre toate probatoriile carierei oricărui militar:
teatrul de operații, câmpul de luptă, războiul, în toată temerea dimensiunii sale.
Bravului Mareșal Constantin Prezan, multe i s-au imputat, şi mai multe i s-au
pus în sarcină; dar, nimeni şi niciodată n-a putut să facă abstracţie de sinceritatea
simțămintelor sale patriotice, de asidua sa dăruire pentru realizarea marilor idealuri
naţionale. Faţă de care, întotdeauna, a demonstrat sârguință, constantă şi neasemuite
calități patriotice.
„Bătăliile Mareşalului” – aşa cum ne-am permis noi să le abordăm „între
autoritate şi modestie” – au fost şi vor rămâne în istorie, ca „bătăliile neamului”.
Pentru acea perioadă, desigur. Cu referire directă la tot ceea ce a presupus pentru
România, ca şi pentru românimea de pretutindeni, Marele Răzbel: Reîntregirea
Neamului. Independent de interesele altora.
Pentru că, sincer vorbind, nu interesele României reprezentau dezideratul
major al Marilor Puteri ale vremii. Reîmpărțirea ori realocarea zonelor de influenţă,
de către stăpânii lumii, arareori s-a făcut cu luarea în considerare a interesului ori a
simțămintelor naţionale ale popoarelor mici.
Într-un asemenea complicat context, România reprezenta un simplu pion
pe tabla de şah a unor jucători puternici şi rapace. Unul, pentru care miza nu avea
nicidecum în intenţie şi nu presupunea în nici un fel de acte de caritate. Ca, de altfel,
pentru oricare dintre statele manevrate, amăgite şi folosite doar atât cât se aprecia că
este necesar.
Mareșalul Constantin Prezan s-a distins ca un strălucit patriot, dar şi ca un
deosebit strateg în planul campaniilor militare, ca şi în acela al diplomației generale.
Datorită lui, nemijlocit, intervenţia politicului intern, ca şi a celui extern, în treburile
armatei române s-a făcut în mod ponderat. Şi, numai atât cât nevoile stringente de
reorganizare şi dotare, îndeosebi, au mai permis asemenea chestiuni.
Prietenia sa cu Primul-ministru Ionel I. C. Brătianu, relaţia sa cu Regele
Ferdinand I, ca şi legăturile deosebite cu înalții demnitari militari ai Aliaţilor în
România fiind hotărâtoare, din mai toate punctele de vedere. Atât cu francezii, cât şi
cu ruşii. Atât cu americanii, cât şi cu englezii, cu cehii ori cu italienii. Deopotrivă,
cu generalul Henri Mathias Berthelot, cu colonelul Henry W. Anderson, cât şi cu
generalul Dmitri G. Şcerbacev.
Respectat de Aliaţi, cât şi de adversarii săi, generalul Constantin Prezan s-a
impus, de fiecare dată, prin înalta sa competenţă şi moralitate, prin cunoştinţele în
arta şi strategia militară, ca şi prin cooperarea între diferitele elemente de structură
din câmpul operativ, în asigurarea acţiunilor de luptă şi în folosirea judicioasă a
forţelor şi mijloacelor la dispoziţie, în cooperarea dintre unităţi. La care, neîndoios,
s-au adăugat grija şi respectul său faţă de trupă şi faţă de întregul corp ofițeresc.
Tactul, ca şi priceperea, modestia, ca şi autoritatea, la care s-au adăugat
seriozitatea, experienţa şi angajamentul nemijlocit, i-au permis generalului Prezan
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să aibă corespondent deplin în rândul tuturor subordonaţilor. După cum şi în relaţia
cu toţi aliații, pentru gestionarea reală şi oportună a celor mai dificile situaţii de
campanie.
Atitudinea angajantă şi forţa exemplului său au fost cele care au potenţat
mobilizarea în masă şi manifestarea deosebită a curajului oştirii române, în cele mai
bulversante momente ale încleştării cu agresorul. Indiferent de privațiunile, la care
aceasta a fost adeseori supusă.
Lipsit de aroganţă şi cu aplecare faţă de subordonați, a ştiut să le asculte
părerile, în cele mai dramatice momente de campanie, şi să decidă, majoritar, în
asentiment colectiv. Chiar dacă hotărârea, ca şi răspunderea îi aparțineau pe deplin.
Corect, cinstit şi drept în apreciere, intransigent şi nepărtinitor în măsuri, dur şi
omenos în atitudine şi manifestare, generalul (de la acea dată) Constantin Prezan
s-a prevalat totdeauna de un atașament nețărmurit în rândurile ofițerilor şi trupei.
Deopotrivă. Pentru că nicicând, nu a epatat cu succesele sale, pe care le-a acceptat
numai în nume colectiv. După cum, niciodată nu s-a dat înapoi, atunci când a fost
vorba să-şi recunoască şi să-şi asume neîmplinirile. Nu degeaba, Constantin Prezan
a fost apreciat ca fiind unul dintre cei mai îndrăgiți generali români.
De aceea, revenim cu afirmaţia că bătăliile viitorului Mareșal român Constantin
Prezan sunt bătăliile tuturor ofițerilor şi ostașilor de sub comanda sa, ale tuturor celor
angajați în înfăptuirea țelului suprem şi scopului fundamental al poporului în Marele
Război5: Reîntregirea.
Iată de ce simţim nevoia să vă invităm, cu noi, pe cărările faptelor unui
mare patriot al neamului nostru, unul care avea deosebita plăcere să spună tuturor
că profesia sa de bază este aceea de român. Un substantiv atât de comun pentru
oricare; o metaforă, un epitet, o altă figură de stil, în context, pentru oricine; dar un
atribut esenţial şi propriu, numai celui care îi pătrunde adevărata semnificație. Chiar,
dincolo de conotația etnică.
A spune doar, că ești român, fără să o şi demonstrezi prin fapte (prin dragoste
de ţară, patriotism şi atașament faţă de idealul naţional) nu este totdeauna suficient.
Căci, în asemenea manifestări supreme, nu este suficient numai să te proclami,
important este să şi demonstrezi. Iar, viitorul Mareşal a demonstrat-o cu prisosință.
Constantin Prezan iubea poporul său, armata sa, ca şi pe oameni, în general. Ura
fiindu-i străină.
Nicolae Iorga, contemporan şi simpatizant al generalului Prezan, spunea
că: „un patriot se recunoaște prin faptul că iubește, respectă şi caută să adune şi să
îmbunătățească tărâmurile şi oamenii, pe când un șovinist urăște tot ce nu-i seamănă
şi dezbină oamenii”. Şi, tot el este cel care, vorbind despre viitorul Mareşal, constata
că acest desăvârșit patriot: „avea o singură dorință: de a putea să organizeze, fără
servituți de partid armata pe care o condusese cu atâta demnitate”.6
5
6

Terminologie consacrată pentru Primul Război Mondial, denumit şi „Marele Război”
Nicolae Iorga, O viață de om, așa cum a fost. Editura Minerva, Bucureşti. 1984, p.16
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De aceea, astăzi, când mai privim peste treptele timpului, ca şi ale neamului,
nu putem să nu ne întrebăm şi noi, aidoma Mareşalului Ferdinand Foch, cândva:
„Unde este Mareșalul Constantin Prezan? Vroiesc a vedea ce mai face şi cum se mai
prezintă unul dintre cei mai mari strategi ai Primului Război Mondial, cel căruia
Antanta, ca şi România, îi datorează atât de mult.”7 Şi, să nu fim niciodată nevoiţi
să afirmăm, cu atâta regret, precum acelaşi reputat mareşal francez: „ O ţară – fie
ea mare sau mică – întotdeauna, este judecată după cum ştie să-ţi cinstească eroi?”8.
Cât de ciudate sunt, uneori, cărările istoriei!
Şi, cum, în evoluţie, unii dintre noi, mai degrabă, suntem tentaţi să ocolim,
decât să înlăturăm, ceea ce se interpune între trecut şi prezent. Fără să înţelegem
că, pentru a avea un viitor cât mai clar, şi trecutul trebuie preţuit ca atare. Degrevat
de acea neguroasă pată din plumburiul apăsător al norilor politici ai oricărui timp:
ingratitudinea.
Da. Afirmăm răspicat: Mareşalul Constantin Prezan a fost şi va rămâne unul
dintre marii nedreptăţiţi ai istoriei. Unul, a cărui personalitate a fost prea mult timp
estompată, din considerente prea puţin elucidate.
Unii pun aceasta pe seama bolşevicilor, care nu puteau să-i ierte lui Prezan
atacul asupra grupării de la Socola, adusă pentru dărâmarea guvernului român,
suprimarea Primului-ministru Ionel I. C. Brătianu şi a Regelui Ferdinand I. În ideea
aceea de a se sovietiza România.
Alţii pun aceasta pe seama faptului că generalul Prezan a fost un apropiat fidel
al Casei Regale a României şi, în plus, adjutant al Regelui Ferdinand, pe timpul cât
acesta era principe moștenitor. După cum, alţii îi reproşează relaţia cu Ion Antonescu,
care i-a fost subordonat nemijlocit.
Tot atât de posibil, să fi fost şi alte motive, între care – credem noi – însăşi
denigrarea sistematică, din partea unora dintre „ai noştri”, începând chiar din
perioada imediată de după război. Cu deosebire, de către cei cărora le-au fost
deranjate afacerile ori pretenţiile, nu totdeauna corecte.
În concurs cu Mareşalul Prezan, care nu şi-a romanțat, în nici un fel, amintirile,
iar despre soarta jurnalului său, prea puţine se mai cunosc, alţii şi-au redescris faptele
post-factum, potrivit orgoliului propriu şi unei imaginaţii, mai mult decât avantajoasă.
Între aceştia, reţinem cum s-au victimizat Alexandru Socek, Alexandru Sturdza,
Constantin Christescu, precum şi alţii, care şi-au argumentat propriile eşecuri, pe
seama celui care a rost un onorabil comandant. Cu atât mai mult, cu cât, în picanteria
defăimării, s-au implicat şi unii dintre ziariştii amatori de senzaţie, care nu s-au ferit
nicidecum să-l atace pe Constantin Prezan, în ceea ce fiecare dintre noi, în plan
personal, avem cel mai sfânt şi mai scump: familia.
Sub impresia unor astfel de manifestări, mulţi dintre cei care ne-au redat,
ulterior, istoria Marelui Război, au evitat să se pronunţe categoric şi asupra
Grigore Stamate, Mihai Hodorogea, Viaţa Mareșalului Prezan – profesia de a fi român, Editura Axioma, Bucureşti, 2015, op. cit., p.6
8
Ibidem
7
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contribuției șefului Marelui Cartier General la desăvârșirea Reîntregirii. Asupra
generalului, căruia, Regele Ferdinand I al României i-a încredințat Comanda de
căpetenie a armatei. Fapt fără precedent.
Rămâne, ca şi dumneavoastră, stimați cititori şi buni români iubitori de ţară,
să apreciați, la rându-vă - luând în atenție şi susținerile noastre – cu câtă cinstire
mai suntem noi, astăzi, obligați faţă de acest patriot, de monumentală excepţie. Mai
precis, cu câtă onoare mai rămânem îndatorați personalității sale deosebite. Ca şi
nouă, înșine, dacă vreţi. Nouă, care mai avem încă a adăuga atâtea şi-atâtea memoriei
Mareșalului Constantin Prezan, în legătură cu viaţa, cariera şi faptele sale de epopee.
O epopee pur românească, în cel mai neaoș înțeles al cuvântului.
Carieră sa militară desăvârșită nu-şi află corespondent în nici unul intre
mareșalii contemporaneității sale. Cu toate meritele indubitabile ale acestora. Fiind,
poate, singurul, care, într-adevăr „Nu era preocupat să-si pună în evidenţă personalitatea
lui”, ci, întotdeauna „îl interesa să pună la îndemâna unei mari acţiuni naţionale tot ce-ar
fi putut să-i grăbească biruinţa”. Un atribut în plus, fundamental pentru definirea unui
adevărat mare demnitar, unui veritabil grandios om de stat.
Mareşalul Constantin Prezan a fost un strateg şi un comandant de excepţie şi
va rămâne în amintirea tuturor, ca un „ofiţer de o rară eleganţă morală,un aristocrat în
gestul stăpânit, în liniştea cu care întâmpina adversităţile, în discreţia cu care exercita
cea mai mare autoritate”9.
În privinţa patriotismului, pe care trebuie să-l păstrăm, fiecare, în suflet şi
să-l demonstrăm, cu orice prilej – ca pe o nestemată a neamului – fie chiar şi în
consideraţia unui erou de o asemenea anvergură, revenim şi achiesăm întrutotul
la speranţa, sincer exprimată în încheierea interviului mai înainte amintit, de către
acelaşi academician Dan Berindei:
„ Cred în viitorul acestei ţări, dincolo de toate nemulţumirile pe care le am.
Cred în steluţa aceea de sus a românilor. Cred că naţiunea asta are calităţi, pe lângă
defecte, care o vor face să răzbată. Totul e să îşi păstreze unitatea şi să îşi dezvolte
puţin sentimentul ăsta, n-aş spune colectivist, ci de solidaritate cu conaţionalii, de
solidaritate cu acest pământ. Să simtă apartenenţa sa, să nu se considere un simplu
locatar. Să simtă că aici sunt rădăcinile sale şi nu se poate rupe de ele. Ar trebui ca
românii să crească şi să fie educaţi de mici cu acest sentiment.”
In raport de speculaţiile unora cu privire la noţiunea de patriotism şi de
manifestarea, ca atare, vrem să se reţină că, la noi, la români, acest simţământ de
cuget are o adâncă implementare de suflet. Ca şi de pământ. De pământul acesta, atât
de românesc, atât de unic şi atât de minunat.
Iată cum explică savantul Nicolae Iorga această ancestrală relaţie:
”Pentru ce această legătură între noi şi pământul ţării româneşti, aşa cum
este? Sunt popoare care fac o ţară, şi sunt ţări care fac un popor.
Noi, cu toţii împreună, aceşti fraţi români, suntem fiii pământului acestuia,
9

Pamfil Șeicaru, articol în ziarul Cuvântul, din 30 august 1943
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unde au fost aşezaţi din cele mai îndepărtate vremuri, cei mai depărtaţi dintre
strămoşii noştri, şi din vlaga căruia am răsărit, din vlaga căruia ne-am ţinut şi de
vlaga căruia suntem legaţi.
Nu este teritoriu la noi aceia ce este la alţii.
Noi plângem pentru fiecare palmă de pământ.
Noi n’am luat nimănui nimic; suntem singurul popor din lume, poate, căruia
nu i se poate imputa că a luat ceva dincolo de dreptul lui” 10.
Noi, autorii acestei cărți, personal, credem în capacitatea tinerei noastre
generaţii, ca şi în cea a celor viitoare, de a se menţine constant în cuprinsul aceluiaşi
nobil respect faţă de ţară, faţă de neam şi faţă de străbuni. În acest sfânt teritoriu
românesc, în această atât de splendidă Grădină a Maicii Domnului, binecuvântată de
Dumnezeu cu cel mai înălţător dintre toate simţămintele de afecţiune: dragostea. In
multiplele sale valenţe de manifestare.

10

Santinela, gazetă săptămânală pentru soldați, Anul I, nr. 14 din 20 martie 1940, p. 8

174

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(28)/2016

UNIVERS STRATEGIC

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

STUDII STRATEGICE INTERDISCIPLINARE ȘI DE SECURITATE

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

Ne găsiți la adresa:
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Revista „Univers Strategic”
Splaiul Unirii nr. 176, sectorul 5, Bucureşti
Telefoane: (021(330.70.00; 330.79.11; 330.79.17 Fax: (021)330.87.74
Web: http://iss.ucdc.ro/revista.html
Email: iss@ucdc.ro sau office@ucdc.ro
Telefoane redactor șef: 0766.747.305; 0771.573.616, email: vaduvageorge@yahoo.fr

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(28)/2016

175

UNIVERS STRATEGIC

Articolele pot fi trimise pe adresa revistei, pe cea a redactorului şef:
vaduvageorge@yahoo.fr și pe cea a secretarului general de redacție:
av.agata@yahoo.com

REDACTARE ŞI TEHNOREDACTARE
Gheorghe VĂDUVA
Email: vaduvageorge@yahoo.fr
RESPONSABIL DE NUMĂR
Gheorghe VĂDUVA
ADRESA
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate
Splaiul Unirii nr. 176, Sectorul 5, Bucureşti
Telefoane: (021)330.70.00; 330.79.11: 330.79.17. Fax: 021.330.87.74
Email: iss@ucdc.ro sau office@ucdc.ro

176

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(28)/2016

