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Dimitrie Cantemir este primul mare cărturar de formaţie 

enciclopedică de pe teritoriul ţării noastre. El a fost, 
deopotrivă, filosof, umanist, artist şi, bineînţeles, un mare scriitor. 
S-a format, în principal, la Constantinopol care, în vremea aceea, 
era un spaţiu de confluenţă culturală dintre Vest şi Est, dintre 
cultura creştină şi cea musulmană, mai ales sub influenţa unei 
spiritualităţi foarte generoase care izvora, între altele, şi din 
conflictul neoaristotelismului şi partidei tradiţionaliste ce înclina 
spre catolicism. Constantinopolul era o poartă deschisă spre 
toate orizonturile, dar mai ales spre orizonturile noi, iluministe 
care veneau dinspre Renaştere.  Cartea Sacrosanctae scientae 
indepingibilis imago, care trebuia să fie prima parte a unui sistem 
filosofic cantemirist, este o ilustrare a unei gândiri generoase, care 
răscolea, prin textele vremii, timpul reflecţiei filosofice, undeva la 
confluenţa dintre efectele aristotelismului şi neoaristotelismului şi 
cele ale Renaşterii. 

Importanţa filosofică a operelor lui Cantemir nu se află 
numai în scrierile filosofice, ci în ansamblul operei marelui 
cărturar. Aparent, între Sacrosanctae şi Istoria ieroglifică există 
o serie întreagă de contraste, dar prima este o operă filosofică, iar 
cea de a doua o frumoasă operă literară. Destinele omului depind, 
în viziunea marelui om de carte, nu numai de providenţă, ci şi de 
şansă, de împrejurări şi de iscusinţa celui care îşi înfruntă soarta. 
Se regăsesc, în scrierile sale, virtuţile omului, create, ca morală 
şi datorie etică, încă în filosofia antică, cu predominanţă în cea 
greacă, la Protagoras, potrivit cărora „Omul este măsura tuturor 
lucrurilor, a celor ce există pentru că există, şi a celor ce nu există, 
pentru că nu există”. 

Cantemir a fost însetat de cunoaştere. Dar el nu este un simplu 
devorator de literatură, de documente istorice şi de informaţie. El 
este efectiv un căutător, un creator, un om cu o sete „faustică de 
cunoaştere”1 care depăşeşte cu mult graniţele culturii medievale 
şi chiar pe cele ale vremii sale. Cantemir nu este un avangardist 
al epocii de final al Evului Mediu, ci un constructor conştiincios, 
curajos şi migălos al unui timp universal, un gânditor profund şi 
expansiv care trece cu mult peste marginile timpului său. El este 
un cărturar care foloseşte „nemărginitul ochean a toată ştiinţa”, 
pentru a cunoaşte şi înţelege lumea şi orizonturile ei, într-o epocă 
de mari frământări, de conflicte şi războaie, dar şi de uriaşe 
deschideri spre cunoaştere.

1  Istoria filosofiei româneşti, vol. I, Editura Acadmiei RSR, 1972, p. 61
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Prima sa operă este Divanul, sau gâlceava înţeleptului cu lumea, sau 
giudeţul sufletului cu trupul. A apărut în 1698, la Iaşi, în româneşte şi în 
greceşte. Este tema disputei dintre suflet şi trup, tradiţională în literatura 
medievală, care se regăseşte şi în Dioptra lui Filip Solitarul. Dialogul dintre 
Înţelept şi Lume (Înţeleptul fiind Sufletul şi Lumea fiind Trupul), unde se 
confruntă ascetismul specific credinţei, inclusiv Ortodoxismului, şi concepţia 
hedonistă, laică, are o deschidere socratică, prin universalitate, realism şi 
nemărginire. 

Gândirea lui Cantemir se formează şi se dezvoltă într-un climat 
înfloritor, renascentist, viguros, dar din care nu lipsesc intrigile, lupta pentru 
putere, mituirea Porţii etc. Cunoaşterea trecea, la marile spirite ale vremii, 
pe prim plan. Tot ce se sedimentase în Evul Mediu, într-un fel de feude 
sau de celule ale redescoperirii şi cunoaşterii luminilor şi învăţăturilor de 
demult, primea un nou impuls, un nou gir. Venise vremea reînfloririi. Vechile 
repere ale Evului Mediu – acele feude aproape autarhice –, unde, totuşi, 
erau traduşi, citiţi şi comentaţi marii filosofi ai Antichităţii şi în care s-au 
format o mulţime de alţi gânditori, deopotrivă, speculativi şi pragmatici, 
cu preocupări ştiinţifice foarte concrete, mai ales în domeniul medicinii, al 
fizicii, matematicii, astronomiei, între care se situează şi Avicena şi Averoes, 
se îmbină cu efectele explosive ale Renaşterii. Cu alte cuvinte, Renaşterea 
reunifică aceste monade medievale ale cunoaşterii, le scoate din limitele 
eonului dogmatic, cum ar fi spus Blaga, le deschide spre univers, le supune 
dezbaterii şi reiluminării prin dialog, cercetare şi creaţie. 

Formulele prin care Cantemir îşi dezvoltă ideile sale de sinteză 
curajoasă între două lumi, la conexiunea de idei, mentalităţi şi civilizaţii, 
sunt diversificate şi, în general, constructive, creative. Cantemir nu este 
un scrib, nu este un grămătic, ci este un spirit iluminist, universal. El are 
capacitatea de a vedea dincolo de ceea ce se vede, de a înţelege dincolo de ce 
pare de neînţeles, de a cunoaşte şi înţelege Timpul, Mişcarea, Sinteza, Esenţa. 
Metodologia lui, chiar şi atunci când foloseşte forma dialogului înţeleptului 
cu lumea, este euristică. Mişcarea evoluează către sinteză, către înţelegere, 
reconciliere, convieţuire. Înţeleptul atacă, acuză, iar Lumea se apără. Partea 
a treia a acestei lucrări este o reconciliere între Înţelept şi Lume, adică o 
sinteză, în care autorul foloseşte o mulţime de citate mai ales din Seneca 
şi Epictet. Această parte este, de fapt, o traducere a lucrării cărturarului 
unitarian polonez Andrei Wissowatius, Stimuli virtutum, fraena peccatorum, 
tipărită la Amsterdam în 1682. 

Cantemir are capacitatea şi harul de a dura sinteze, de a conexa valorile 
într-un suport generat tocmai de zona de falie şi, în acelaşi timp, de confluenţă 
strategică între culturi şi civilizaţii în care s-a format ca intelectual şi în 
care trăit anii săi cei mai setoşi de cunoaştere. Ecourile Bizanţului trebuie să 
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fie fost foarte puternice şi foarte rezonante, pentru tânărul Cantemir, format 
şi educat la Constantinopol, în timp ce presiunile Renaşterii erau, de fapt, 
expansiuni, deschideri spre un nou univers ştiinţific şi cultural, în care celulele 
păstrătoare şi generatoare de cultură ale Evului Mediu au găsit condiţii de 
comunicare şi înflorire. Cantemir, situându-se pe valul acestei conexiuni, 
explorează totul, notează, priveşte critic, dar predominant constructiv, lumea. 
Dar nu oricum, ci cu sufletul la patria sa, cu gândul la neamul său pe care 
îl slujeşte inteligent şi tenace. Viziunea sa nu este însă dogmatică, uniformă, 
rectilinie, ci nuanţată, realistă, comunicativă, de deschidere, de dialog şi nu 
cramponată în sloganuri, cum erau obiceiurile vremii. 

Cantemir explorează lumea şi civilizaţiile, de la Vest la Est şi de la 
Est la Vest, într-o continuă şi neliniştită dialectică. Extrage masiv date, 
informaţii şi învăţături din opera filosofului flamand Jan Baptist Van Helmont 
(1577-1644), renascentist, care a făcut descoperiri interesante în domeniul 
chimiei şi medicinii. Scrie un studiu foarte voluminos despre această operă, 
intitulat Fizica universală şi filosofia conformă cu credinţa creştină şi 
necesară acesteia a lui J.B. Van Helmont, care-i oferă o alternativă, mai 
exact, o completare la neoaristotelismul ce domina şcolile vremii şi în care 
se formase şi el. Aceste extrase din Helmont pregăteau cea mai dezvoltată 
lucrare filosofică a lui Cantemir, Sacrosanctae scientae indepingibilis imago 
(Icoana de nezugrăvit a ştiinţei sacrosancte), scrisă în 1700. Era o încercare 
foarte curajoasă, pentru că, de secole, nimeni din lumea ortodoxă, până la el, 
nu realizare acest lucru. 

Metoda scolastică, descriptivă, combinativă şi riguroasă din 
Sacrosanctae este completată cu discursul liber şi variat din Istoria 
ieroglifică, unde plaja de exprimare şi de construcţie literară şi filosofică este 
mult mai largă şi mai consistentă. Aici se găsesc de toate: logică, filozofie, 
literatură, artă, argumente filosofice, logice şi lingvistice.

Istoria ieroglifică este o creaţie, este o ieşire din modele. Prin această 
lucrare şi în această lucrare, Cantemir îşi pune în valoare erudiţia, viziunea, 
ideile, capacitatea de a construi, de a genera spiritualitate, artă şi cunoaştere. 

Dar, înainte de toate, marele cărturar este truditor pe tărâmul gândului, 
este un mare gânditor. Iar cu gândirea se ocupă filosofia. Ca orice gânditor 
din vremea sa, şi el a dorit să realizeze un sistem filosofic. Sistemul filosofic 
al lui Cantemir trebuia să fie alcătuit din trei componente: teologo-fizica, 
teologo-metafizica şi teologo-etica.2 Dacă ar fi reuşit să realizeze toate aceste 
trei părţi, am fi avut, poate, un sistem închegat, coerent, care l-ar fi propulsat 
pe marele cărturar român în lumea iluştrilor filosofi din primele generaţii 
de la finele Evului Mediu şi desăvârşirea Renaşterii, într-o foarte sensibilă 
zonă a gândirii filosofice, aşa cum trebuie să fi fost cea de falii şi confluenţe 
dintre civilizaţiile care au urmat Bizanțului. Dar Cantemir nu a fost un simplu 
2  Istoria filosofiei româneşti, vol. 1, Editura Academiei, 1972, Bucureşti, p. 63
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filosof, nici un simplu scriitor, nici un simplu diplomat sau un politician cu 
orizonturi foarte largi, benefice pentru geografia acelor vremuri. A fost 
toate acestea la un loc şi încă ceva, foarte important. Mai mult, el, depăşind 
intrigile vremii (de care nici el n-a scăpat), a fost şi a rămas toată viaţa un 
spirit umanist, universal, un spirit peste timp, un spirit neliniştit, căutător 
în toate şi descoperitor în toate, de la arhitecturi care anticipau construcţii 
geopolitice eurasiatice, la crearea unor suporturi pentru renaşterea neamului 
său, aflat, atunci, ca şi acum, între coloşi ce se confruntă pentru a rezolva în 
curtea altora diferendul dintre ei, care creează, între ei, zone de siguranţă 
strategică, adică zone-tampon, condamnate la nelinişte şi luptă continuă 
pentru supravieţuire. 

Sacrosanctae cuprinde şase cărţi care realizează o construcţie unitară 
şi coerentă. Prima dintre ele se intitulează Prezentarea ştiinţei sacre. Ea este, 
de fapt, o introducere în cadrul alegoric în care va fi scrisă întreaga lucrare. 
Autorul intră în dialog cu un bătrân, care nu poate fi altceva decât „ştiinţa 
sacră”. Acest bătrân îi arată autorului, într-o oglindă pe care o are pe piept, 
istoria creaţiei. În acele vremuri, precum în întreaga Antichitate, bătrânii erau 
simbolul înţelepciunii. Dealtfel, întreaga operă este un dialog între autor şi 
acest bătrân care întruchipează sacralitatea ştiinţei, depozitarul cunoaşterii, 
al înţelepciunii acumulată în timp. 

Cărţile următoare, a doua şi a treia, continuă acest dialog. Cartea a doua 
se intitulează Creaţiunea sacră a universului, iar cea de a treia, Progresul 
creaţiunii adică Operaţiunea naturală. Aceste cărţi conţin, de fapt, fizica lui 
Cantemir, un fel de comentarii la cele şase zile ale creaţiunii, după modelul 
vechilor „Hexaemeronuri” patristice. Aici, Cantemir se foloseşte de scrierile 
lui Van Helmont, de însemnările sale despre această operă şi comentează 
foarte liber textul biblic. De fapt, foloseşte acest text biblic mai mult ca suport 
sau doar ca punct de plecare, pentru a-şi expune propriile idei în legătură cu 
procesul creaţiei, atât în dimensiunea cosmogonică, după obiceiurile vremii, 
cât şi în ceea ce priveşte condiţia omului şi a mediului său natural de după 
păcat. El are în vedere cam tot ce ţine de această relaţie om-natură, de mediul 
în care omul trăieşte, pământul, marea, fenomenele meteorologice şi toate 
celelalte. 

Cartea a patra se intitulează Despre timp sau eternitate şi depăşeşte 
cadrul aristotelic al discuţiilor despre definiţia naturii, loc, mişcare etc. Ea 
abordează o problematică complexă, de orientare ontologică, cea a duratei, 
cea a timpului universal, a eternităţii, a raporturilor şi determinărilor. 
Desigur, încă nu putem vorbi aici de o teorie a existenţei, aşa cum o ştim noi 
astăzi, dar, pentru acele timpuri, cele scrise de Cantemir reprezentau chestiuni 
de pionierat şi chiar un cadru schiţat cu talent pentru o teorie incipientă a 
existenţei şi a cunoaşterii.

DIMITRIE CANTEMIR - 300 DE ANI
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Cartea a cincea, Despre viaţă, sau cvadrupla formă a lucrurilor, 
se referă la cele patru forme ale lucrurilor şi la raporturile dintre forma 
universală, care se prezintă ca formă eternă de existenţă, Dumnezeu, şi 
formele de existenţă particulare, idee pe care o vom găsi  mai târziu la mai 
toţi marii filosofi care s-au ocupat de teoria existenţei şi de teoria cunoaşterii. 

Cartea a şasea, Îmbrăcămintea ştiinţei sacre în care se explică 
conservarea lucrurilor şi operaţiunea sufletului liber, tratează unele chestiuni 
care ţin de fizica aristotelică, cum ar fi, de exemplu, hazardul (casus) sau 
norocul (fortuna), dar şi de cunoaştere a unor raporturi mult mai profunde. 
Aici, Cantemir se referă, mai ales, la raportul dintre natură şi providenţă, 
dintre providenţă şi liberul arbitru, ceea ar fi trebuit să constituie un suport 
ontologic pentru celelalte două părţi: teologo-metafizica şi teologo-etica. 

Sacrosanctae nu este izolată de alte scrieri ale marelui cărturar, ci face 
corp comun cu acestea. Ideile lui cu privire la spaţiu, timp, lume, mişcare, 
calităţi şi defecte ale oamenilor, legitate şi subiectivitate, determinare 
obiectivă şi subiectivă, devenire etc. se regăsesc şi în Divanul, şi în Descriptio 
Moldavie, şi Istoria ieroglifică şi în alte scrieri. Toate scrierile lui Cantemir 
formează un tot, sunt complementare, au o logică specială şi o coerenţă 
aparte, de tip enciclopedic. 

Dimitrie Cantemir nu este pur şi simplu omul timpului său, ci omul 
duratei. Dar, la timpul său, el a creat, printr-un efort extraordinar şi printr-o 
mare capacitate de a înţelege lumea, un suport al unei spiritualităţi fără 
graniţe, al unei spiritualităţi universale. Aproape că nu există niciuna dintre 
temele timpului său şi dintre temele care proiectau înţelepciunea devenirii 
care să nu-şi fi găsit un colţişor de expresie în paginile scrise de marele 
cărturar. Pentru că, el a cunoscut, ca nimeni altul, civilizaţiile acelor timpuri 
de pe continentul european şi de la confluenţa cu continentul asiatic, a trăit 
în fiecare dintre aceste civilizaţii, dar şi la confluenţa lor, şi acest lucru i-a 
dat posibilitatea să întrevadă orizonturile viitoare şi spaţiile de conexiune 
durabilă. 

Din acest motiv şi din multe altele, Dimitrie Cantemir este un spirit 
universal, este un cărturar care vine din trecut şi se duce în viitor. L-am întâlnit, 
spre exemplu, în muzeul unei divizii de blindate ruseşti – Cantemirovka –, 
dar şi în biblioteci americane, iar muzica scrisă de el pare să atragă şi azi 
muzicologi importanţi, întrucât are ceva special, ceva ce nu a fost foarte 
bine cunoscut şi înţeles, ceva care comunică şi generează altfel, într-o altă 
configuraţie, într-o altă fizionomie.

Întreaga operă a lui Dimitrie Cantemir generează spiritualitate şi 
cerinţă de cunoaştere şi de înţelegere a spaţiilor de conexiune. Pentru că el 
a trăit acolo, în spaţiile şi orizonturile marilor conexiuni care generau încă 
de pe atunci europenismul de mai târziu, pus în anumite tipare de pacea de 
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la Westfalia şi regenerat prin noua spiritualitate de coerenţă, consistenţă şi 
integralitate europeană.  

Din păcate, niciunul din manuscrisele originale ale marelui cărturar 
nu a ajuns în biblioteci sau arhive româneşti.3

Dante spunea că scrierile pot fi înţelese în patru sensuri: literal, adică 
în sensul strict al cuvintelor, alegoric, adică precum un adevăr învăluit într-o 
minciună frumoasă, şi în sens moral şi anagogic, adică mai presus de sens, 
în suprasens, în semantica internă a creaţiei, adică profund şi lămuritor. 
Scrierile lui Cantemir au, după trei secole, un ecou reverberant şi actual. 
Ceva din creaţiile sale, inclusiv pentru cei care nu le-au citit, ci doar le-au 
resimţit, adică spiritul lor, se transmite în fiecare dintre noi, ca o conştiinţă a 
confluenţei intercivilizaţionale, în care valorile sunt mai tari ca timpul şi mai 
vaste ca nemărginirea. 

Gheorghe VĂDUVA 

3 D.Cantemir, Opere complete, vol.I, Editura AcademiriRSR, Bucureşti, 1974, p. 3
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Prof. univ. dr. Momcilo LUBURICI 1

Prof. univ. dr. Corina DUMITRESCU2

Abstract

Dimitrie Cantemir nu este pur şi simplu un om al timpului său, deşi el 
aparţine efectiv acelui timp de conflicte, conexiuni şi renaşteri. N-a scăpat 
nici de intrigile vremii, nici de uneltiri, nici de războaie. Pentru că, într-un 
spaţiu european în care media de viaţă era doar 26 de ani, identităţile se 
formau greu şi se năruiau uşor. S-a ridicat însă cu mult deasupra lor, prin 
inteligenţă, cunoaştere, cultură şi universalitate. E drept, a avut şansa să se 
afle într-un spaţiu, deopotrivă, de falie şi de confluenţă. El face parte din 
generaţie demiurgică a culturii europene de sinteză. Şi a fost posibil să fie aşa, 
pentru că era un om de carte. Dimitrie Cantemir este unul dintre acei oameni 
rari, care a reuşit să escaladeze, până în cele mai neumblate piscuri, muntele 
cunoaşterii. Viaţa, cu toate meandrele ei de la graniţa dintre două secole, al 
XVII-lea şi al XVIII-lea, era foarte grea, în acele vremuri, în zona de separare 
dintre cele două mari imperii – cel ţarist şi cel otoman. Dar cărturarul român 
a reuşit să transforme, ca nimeni altul, acele vremuri, în opere de o mare 
profunzime şi de o neasemuită frumuseţe, care rămân actuale, iată, şi peste 
trei secole, prin calitatea lor reverberantă şi euristică. Cantemir creează 
prin descriere, descrie prin creaţie, construieşte prin conflict şi durează prin 
înţelepciune, într-un spaţiu post-bizantin de convergenţă a civilizaţiilor, de 
sinteză a culturilor, de construcţie a valorilor din care s-a născut marea 
cultură europeană.  

Cuvinte-cheie: Dimitrie, Cantemir, cultură, civilizaţie, spiritualitate, 

Vremuri şi vremuiri

Dimitrie Cantemir, al doilea fiu al familiei Cantemir, s-a născut în târgul 
Iaşilor, unul dintre cele mai luminate locuri ale acelor timpuri ale spaţiului 

românesc, la 26 octombrie 1673,  de Sfântul Dimitrie, de unde îşi află şi numele, 
după obiceiul vremii. Tatăl său fusese răzeş din Siliştea de Fălciu. Se ridicase prin 
1 Preşedintele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”
2 Rectorul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”

OPERA LUI DIMITRIE CANTEMIR 
– SIMBOL AL CONVERGENŢEI 

CIVILIZAŢIILOR
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propriile-i merite, ca oşean – luptase în Polonia – iar mai târziu, ca dregător – ceauş 
spătăresc, ispravnic, serdar, mare clucer şi capuchehaie (ambasador) – la Înalta 
Poartă. Nu ştia carte. Învăţase doar să se iscălească. Era însă un om foarte inteligent 
şi vorbea curent trei limbi foarte importante pentru acele vremuri: turca, tătara şi 
polona. În cele din urmă, ajunge domn al Moldovei timp de opt ani (1685-1693). 
Acestui bărbat destoinic i se datorează, în cea mai mare parte, devenirea de excepţie a 
marelui cărturar, fiul său, Dimitrie Cantemir. Căci, complexat de propria-i neputinţă 
în ale scrisului şi cititului (ştia doar să se iscălească) şi înţelegând rosturile şi rostuirile 
vremii, l-a îndrumat pe Dimitrie, fiul său cel mic, la învăţătură, încredinţându-l 
vestitului profesor Ieremia Cacavela, originar din Creta, teolog, filosof, poliglot şi 
predicator, gânditor profund, de formaţie aristotelică, dar cu studii foarte serioase la 
Leipzig şi la Viena. 

În 1688, Dimitrie este trimis la Constantinopol, ca ostatic, zălog, în locul 
fratelui său Antioh. Un ostatic-prinţ, care trăia într-un castel, pe ţărmul Bosforului, 
şi care putea să facă aproape tot ce doreşte. Dimitrie a făcut o alegere demnă de 
toată admiraţia. În loc să se bucure de plăcerile pe care i le oferea o astfel de ilustră 
capitală, aflată la convergența a două tipuri de civilizaţii ale vremii – cele orientale şi 
cele ale Apusului, în speţă cea musulmană şi cea europeană – şi care erau atunci, ca 
şi acum, numeroase şi tentante, a continuat să înveţe. S-a aventurat, adică, pe tărâmul 
uriaş, foarte greu de străbătut, infinit în infinitatea sa, al cunoaşterii. Învăţăturile 
profesorului Cacavela, prin care tânărul Cantemir a avut, încă din copilărie, acces 
la filosofii greci, îndeosebi la Aristotel, Platon, Socrate, Epictet, dar şi la cei romani, 
precum Seneca, şi la alţii, la şcolile de cultură europeană care se creaseră la Liepzig 
(filosofia germană) şi la Viena îi conturaseră deja matricea sufletului şi a gândului. 

Meritul lui Cantemir pentru alegerea făcută şi înţelegerea sensului convergenţei 
civilizaţiilor, care se realiza într-un spaţiu de sinteză, cum era Constantinopolul acelor 
vremuri, este cu atât mai mare cu cât familia sa era angrenată într-o bătălie cumplită 
şi în fel de fel de intrigi cu familia Brâncovenilor. Nici el n-a scăpat şi nu avea cum 
să scape de această bătălie – care, dealtfel, i-a şi jalonat, în mare parte, viaţa şi chiar 
opera literară şi filosofică –, dar, prin profunzimea scrierii, a meditaţiei filosofice, a 
culturii şi a spiritului său enciclopedic, universal, a depăşit cu mult această realitate. 

Şi mai este ceva, foarte important. Moldova şi Valahia se aflau sub suzeranitatea 
Porţii, iar viaţa oamenilor, în aceste ţinuturi, nu era deloc liniştită.  Era vremea 
unor mari probleme. Moldova, spre exemplu, avea o populaţie doar de 400.000 de 
oameni şi o suprafaţă de 50.000 de kilometri pătraţi, ceea ce înseamnă o densitate 
de 8 locuitori pe kilometru pătrat, în timp ce în Franţa, spre exemplu, era de peste 
30, armata sa, care, în vremuri mai bune, număra doar 20.000 de oşteni, se redusese 
deja la una sfert, adică la patru mii de luptători. Aveau loc numeroase incursiuni ale 
cazacilor şi polonilor, contraofensive otomane, conspiraţii ale boierimii, lupta pentru 
putere, prin intrigi şi bacşişuri uriaşe trimise la Înalta Poartă, brigandajul endemic…

Pe Cantemir îl impresionau profund toate acestea. Deşi trăia, ca prinţ ostatic, 
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într-o capitală a convergenţei civilizaţiilor, el se gândea mereu la spaţiul românesc, 
pe care dorea să-l scoată din această cumplită stare, din condiţia de spaţiu-tampon, 
de zonă de siguranţă strategică între două mari imperii şi, mai ales, să-l elibereze de 
sub tutela otomană. Visul lui se va împlini foarte târziu, abia în 1877, dar în contextul 
creat de el atunci, în urma bătăliei de la 1711 de la Stănileşti, de pe Prut, a pregătirilor 
acesteia şi ale efectelor ei în timp.  

Dimitrie Cantemir, după cum bine se ştie, a ajuns şi domn al Moldovei. Prima 
oară, după moartea tatălui său, dar Poarta nu a fost de acord, apoi, la 23 noiembrie 
1710. Imediat după ce este instalat, adică la 2 aprilie 1711, încheie tratatul de la Luţk 
cu Petru cel Mare, ţintind eliberarea definitivă a ţării de sub suzeranitate turcească. 
Patru luni mai târziu, între 18 şi 22 iulie 1711, are loc bătălia de la Stănileşti dintre 
cele două imperii, în care ruşii suferă o înfrângere zdrobitoare. Dimitrie Cantemir, 
împreună cu familia şi 400 de boieri se refugiază în Rusia, într-o localitate de lângă 
Moscova, astăzi, Cantemirovka. Fiul său, Antioh, va ajunge cel mai mare pot rus 
al acelor timpuri, dar şi un strălucit diplomat, care va răspândi opera tatălui său, o 
bijuterie filosofică şi literară, la Londra şi la Paris. Deja începuse drumul în lume al 
unei creaţii sugestive, simbolice, alegorice şi plină de semnificaţii, care încă nu a fost 
valorificată pe deplin în toate coordonatele, nuanţele şi implicaţiile sale. 

Cunoaştere, vocaţie, înţelepciune, spirit enciclopedic, universal

Stambulul l-a primit bine pe tânărul român, trimis acolo drept gaj pentru 
loialitatea faţă de turci a tatălui său, domn al Moldovei. Aici, el frecventează Academia 
Patriarhiei Ortodoxe, continuatoare a Universităţii Bizanţului, care avea contacte cu 
Şcoala Grecească de la Veneţia şi cu Universitatea din Padova şi se nutreşte din 
această uriaşă cultură de sinteză.

Se studiau aici teologia, umanioarele, literaturile şi limbile clasice ale 
antichităţii grece şi latine, filosofia, istoria, medicina, geografia, logica, matematica. 
A cunoscut foarte bine, culturile turcă, persană şi arabă şi a învăţat limbile respective.

Dimitrie Cantemir nu s-a aflat pur şi simplu la graniţa dintre două lumi. 
Nici doar la confluenţa, convergenţa şi conexiunea dintre două lumi, ca observator 
imparţial şi obiectiv. Dimpotrivă, el a fost un om foarte implicat în vremurile şi 
vremuirile sale. Viaţa sa s-a derulat pe trei planuri distincte, dar convergente: 

- planul realităţii geopolitice şi geostrategice, pe care el l-a construit şi l-a 
modelat urmărind un mare obiectiv, specific tuturor marilor români din toate 
timpurile: eliberarea şi prosperitatea ţării;

- planul intercivilizaţional, în care el a durat opere valoroase prin descriere şi 
chiar generarea convergenţei, a culturii de sinteză, proces care se continuă şi în zilele 
noastre şi care va dura încă multă vreme;

- planul reflecţiei, al gândirii filosofice, al cunoaşterii.
Aceste ultime două planuri sunt, considerăm noi, cele mai generoase şi cele 
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mai bine realizate din toată strădania marelui cărturar. Chiar dacă neînţelegerile 
dintre Cantemiri şi Brâncoveni vor constitui punctul de plecare al multor lucrări, al 
alegoriilor şi descrierilor pe care le realizează marele scriitor, substanţa lor nu este 
intriga reală, nu este realitatea, ci sinteza. Cantemir reuşeşte să creeze o metarealitate, 
o realitate a cuvintelor şi simbolurilor, o frumoasă metaforă care, tradusă în limbajul 
de azi, ar putea constitui o operă de mare audienţă. Deja există interes din partea 
unor specialişti pentru compozitorul Dimitrie Cantemir, pentru compoziţiile sale de 
muzică turcească. Dealtfel, dacă ne aplecăm cu răbdare asupra scrierilor lui Dimitrie 
Cantemir, descoperim o lume plină de vervă, o lume care, divizată fiind, ajunge la 
sinteză, la înţelegere, la conexiune. Este, am putea spune, esenţa operei sale scrise, în 
cea mai mare parte, nu doar sub influenţa faptelor vremii, ci şi sub cea a convergenţei 
civilizaţiilor orientale şi occidentale, exprimată, cum nu se poare mai bine, chiar în 
marele oraş în care el s-a format, Constantinopol, unde începea să se contureze o 
astfel de convergenţă. Desigur, Cantemir a sesizat diferenţele şi contrastele – foarte 
bine simbolizate, atât în Divanul, sau gâlceava înţeleptului cu lumea, sau giudeţul 
sufletului cu trupul, prima sa lucrare profundă, cu semnificaţii morale şi euristice,  
Sacrosanctae scientae indepingibilis imago – opera sa filosofică fundamentală –, cât 
şi în Istoria ieroglifică sau chiar în Descriptio Moldavie. 

Suntem siguri că nu este o simplă potrivire a cuvintelor. Marele cărturar a văzut 
ceea ce deobicei nu se vede, adică spaţiile şi perspectivele de conexiune generate 
de contraste. Undeva, dincolo de aceste contraste, există spaţii de conexiune, adică 
sisteme de valori. Important este să le vezi şi să înţelegi armonia lor. Atunci, finalul 
va fi reconcilierea, unitatea, sinteza. 

Prin ieroglife, el a creat o istorie şi o conexiune în spaţiul vorbirii, ieşind din 
evenimente, detaşându-se de ele, trecând la al doilea nivel de abstractizare, desigur, 
cu mijloacele vremii. Istoria ieroglifică atestă deja o gândire limpede, o cunoaştere 
profundă a lucrurilor, capacitatea de a modela cuvinte şi simboluri, de a opera cu 
esenţe. Cantemir trece deja pe tărâmul raţionalismului, depăşind filosofia oarecum 
scoalstică medievalistă din Sacrosanctae – dar şi ea o operă realistă, creativă, 
inteligentă şi nonconformistă – şi trecând la construcţia din spaţiul cunoaşterii 
de sine, zidirii de după zidirea lui Dumnezeu, care se continuă prin efortul şi 
responsabilitatea oamenilor faţă de propria lor devenire. Aduce în discuţie atomiştii 
lui Epicur, dimensiunea aleatoare a combinării acestora,de unde rezultă că „toate 
în lume sunt tâmplătoare”. Corbul, cel din tabăra adversă, este pus să vorbească în 
silogisme, desigur, pentru a fi discreditat, întrucât corbul nu are cultura necesară şi 
bagajul de cuvinte obligatori, dovadă că autorul este un bun cunoscător al logicii 
aristotelice din Organon. El creează personaje, precum Struţocămila (din dobitoc şi 
pasăre), cea ce este un nonsens etc. 

Un potop de întrebări precum: „Doamne şi toţi cereştii, lucru ca acesta cum şi 
în ce chip a-l suferi aţi putut? Unde ieste cumpăna ceriului cu carea trageţi şi aşedzaţi 
fundul pământului? O, dreptate sfântă, pune-ţi îndreptariul şi vezi strâmbe şi cârjoabe 
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lucrurile norocului, ghibul, gâtul flocos, pieptul, botioase genunchele, cătălige 
picioarele dinţoase fălcile, ciute urechile, puchioşi ochii, cu supţiri degeţelele, cu 
roşioare unghişoarele, cu moceluşe vinişoarele, cu iscusit mijlocelul şi cu rătungior 
grămăgiorul Hlegii, ce potrivire, ce asemănare şi ce alăturare are?” este doar un mod 
de a batjocori miresele nefecioare, dar bogăţia epitetelor şi modul de a le combina 
relevă măiestrie artistică şi transmite generaţiilor o parte a unui modus vivendi care 
scapă discursului obişnuit. 

Cantemir a adus în spaţiul de convergenţă al civilizaţiilor din acea vreme 
frumuseţea şi diversitatea spiritului poporului său, bogăţia de nuanţe, semnificaţiile 
profunde ale limbajului, metafora, umorul, inteligenţa creativă. 

Toate aceste desfăşurări nu sunt pur şi simplu găselniţe, ci modalităţi foarte 
bine chibzuite de construcţie, uneori posibilă, alteori grotescă, sau chiar imposibilă. 
Dar aşa era lumea făcută, iar trecerea ei pe planul unor metarealităţi fluide se poate 
realiza fie printr-o sinteză sau printr-o construcţie riguroasă, fie printr-o combinare 
absurdă, fără corespondent în planul realităţii, dar extrem de importantă în planul 
gândirii, mai ales al gândiri paradoxale. Metafore foarte frumoase, precum fântâna 
tăcerii,  traghefalul firii, traghefalul chitelii, partea cea mai multă a tăcerii etc. 
atestă abilităţi literare de mare profunzime, talent şi, mai ales, intuiţie sensibilă. El 
scrie, la un moment dat „tăcerea capul filosofiei ieste” sau „pururea din fântâna 
tăcerii cuvântul înţelepciunii a izvorât”, metafore-simboluri, cu valoare de maxime, 
de summum al înţelepciunii populare.

Istoria ieroglifică este un roman pamflet de o frumuseţe tulburătoare şi 
amuzantă. El a rezultat din certurile Cantemirilor cu Brâncovenii. A fost scris la 
Constantinopol, probabil în 1705, detaşat de impactul nemijlocit al realităţii, 
deasupra ei, pe coordonatele unei realităţi aproape virtuale. La noi, a fost publicat, 
pentru prima dată, în 1883, în volumul VI din Opere, Editura Academiei Române. 
Dar, până la noi, el a fost cunoscut de apropiaţii lui Cantemir, fiind generat acolo, 
la Stambul, în spaţiul în care civilizaţiile orientale şi cele occidentale comunicau şi 
se armonizau. Este şi motivul pentru care nu realitatea certurilor dintre cele două 
familii sunt importante, ci realitatea cuvintelor, a nuanţelor, a tematicii, a metaforei 
şi celorlalte mijloace literare. Opera este de actualitate şi acum şi va fi şi peste încă 
trei sute de ani, pentru că operează cu detalii care generează esenţe. 

Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea, sau giudeţul sufletului cu trupul 
a fost scrisă la Iaşi, în 1698, şi dedicată primei domnii a lui Antioh. Este  o carte de 
filozofie morală, în spirit creştin, redactată sub formă de dialog, în greacă şi română. 
Ea are altă valoare decât Istoria ieroglifică sau decât Sacrosanctae, dar face parte din 
acelaşi registru al unei creaţii care depăşeşte epoca, prin mijloacele epocii. Împreună 
cu Descriptio Moldavie, aduce în spaţiul intercivilizaţional de la Stambul, bogăţia 
vieţii din sanctuarul românesc, dintr-un areal pe care Cantemir l-a iubit fără margini 
şi căruia i-a înţeles şi i-a redat nemărginirea.

Lucrările sale de gândire filosofică şi logică – ne referim la Sacrosanctae 
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sciente indepingibilis imago, scrisă în 1700 în latină, şi la Compendiolum logices 
institutionis, scrisă în anul următor, deci strict legată de prima – întregesc portretul 
unui encicloped, unui om de aleasă ţinută literară, unui filosof care-i cunoştea foarte 
bine şi pe Aviceana şi Averoas, şi pe Aristotel, şi pe Seneca, dar şi pe reprezentanţii 
şcolilor de la Viena, de la Liepzig, de la Berlin, de la Paris, de la Londra şi din întreaga 
Europă. Dimitrie Cantemir a devenit membru al Academiei din Berlin, iar lucrarea 
sa Descriptio Moldavie, scrisă în 1714 şi apărută pentru prima dată, în traducere 
germană, în 1769, apoi, în 1771, a căpătat faimă mondială.

Unul dintre cele mai cunoscute tratate asupra Imperiului Otoman din acea 
vreme, Incrementa atque decrementa aulae othomanicae (1714-1716), a fost tradusă 
în engleză şi editată pentru prima dată la Londra în 1734, în franceză 1743 şi în 
germană în 1745. Practic, aproape întreaga Europă Occidentală a luat cunoştinţă de 
conţinutul acestui vast şi incomod imperiu prin scrierile lui Cantemir. 

Vita Constantini Cantemiyrii (1716-1718), apărută într-o ediţie românească 
abia în 1960, relevă complicata viaţă a tatălui său, dar şi dramatismul acelor timpuri.

Una dintre cele mai interesante lucrări ale marelui cărturar ni se pare a 
fi Hronicul a vechimii romano-moldovlahilor, scris mai întâi în latineşte, apoi în 
româneşte, între 1717 şi 1723, apărut în Ediţia Academiei Române abia în 1901, prin 
care autorul se străduieşte să le arate românilor originea lor latină, nobilă. Ei au fost 
aduşi pe acest meleaguri, de la Roma, de marele Traian. 

Concluzie

Dimitrie Cantemir a fost şi a rămas o valoare universală, care depăşeşte, deci, 
cu mult graniţele timpului său. El nu a fost un cronicar. Toate lucrările sale – chiar şi 
cele care poartă în titlu sau în conţinut cuvântul descrptio, –  nu sunt simple descrieri, 
ci transfigurări literare şi filozofie, creaţii de mare valoare şi de mare forţă. 

Timpul nu s-a aşternut peste ele. Operele marelui cărturar al românilor şi al 
civilizaţiilor din spaţiul euro-asiatic, pentru că marele nostru cărturar le aparţine şi 
lor în aceeaşi măsură, se află în multe din bibliotecile lumii, au fost citite de numeroşi 
oameni de-a lungul celor trei secole şi, suntem convinşi, nu-şi vor pierde niciodată 
valoarea, pentru că răspund unui comandament major probabil al tuturor timpurilor, 
cel al convergenţei civilizaţiilor pe planeta Pământ. 

În semn de recunoaştere, respect şi preţuire pentru marele cărturar, 
Universitatea noastră, universitate cu grad ridicat de încredere, care, 
în octombrie aniversează două decenii de activitate prodigioasă pe 
tărâmul învăţământului superior, cercetării ştiinţifice şi culturii, 
este onorată să poarte numele marelui Om şi al credinţei sale:  

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” 

DIMITRIE CANTEMIR - 300 DE ANI
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Dr. Constantin DEGERATU1

 Momentele aniversare consacrate marilor personalităţi sunt, întotdeauna, 
prilejuri potrivite pentru orice încercare de a descifra valenţe spiritulale noi sau 
imbolduri către noi orizonturi ale cunoaşterii şi acţiunii. 

 Raportate la epoca lui, a Renaşterii târzii ori ale Iluminismului văzut mai 
mult din oglindă pentru spaţiul carpato-danubiano-pontic [în speranţa că termenul 
nu va detremina din start vreo aprehensiune demotivantă], scierile lui Cantemir nu 
mai par a fi simpe lucrări istorice ori geografice, ci construcţii enciclopedice de tipul 
analizelor multidisciplinare – politic, sociologic, economic. 

 Ne referim, în principal, la lucrări precum Hronicul vechimii a romano-
moldo-vlahilor, Istoria creșterii și descreșterii curții otomane, Viaţa lui Constantin 
Cantemir, Despre religia mahomedană, Scurtă povestire despre stârpirea familiilor 
lui Brâncoveanu şi a Cantacuzinilor ori Memoriile către Petru cel Mare, lucrări 
care – prin conţinutul lor informativ, prin acurateţea şi acuitatea multor observaţii 
şi analize, prin concluziile formulate – contribuie, împreună, la geneza embrionilor 
europeni ale unor discipline ştiinţifice din categoria celor numite azi: politologie 
şi analiză politică; sociologia războiului; relaţii internaţionale; geopolitică; alegere 
raţională; gestiunea crizelor etc. 

 În egală măsură, textele sale filosofice, istorice, geografice, literar-artistice, 
religioase sunt adesea atât de impregnate de substanţă politică încât diferenţa 
dintre genuri nu mai are nici sens şi nici utilitate. Putem vorbi, desigur, de multe 
ori, de filozofie politică, dar aceasta nu duce la o mai profundă şi adecvată definire 
a acestora. Ca şi Hobbes sau Machiavelli, Cantemir priveşte, de regulă, omul în 
ipostaza sa socio-politică individuală, ca pe o entitate relativ autonomă, capabilă de 
decizii proprii şi responsabilă pentru alegerile şi faptele sale. 

 Este greu de ştiut în ce măsură viitorul Domn, aflat în poziţii de ostatec 
de lux, cu un acces substanţial la cultură şi ştiinţă (dar şi cu reală şi perseverentă 
aplecare personală în această direcţie) a cunoscut achiziţiile ştiinţifice şi culturale 
majore ale Renaşterii şi Iluminismului Europei Occidentale, dar, cu siguranţă, şi el 
1 Conferenţiar universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” - Bucureşti 

CANTEMIR – OMUL POLITIC  
AL EPOCII SALE

Elemente de analiză, acţiune politică şi proiecţie geopolitică pontică 
timpurie în viaţa şi opera lui Dimitrie Cantemir
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trebuie să fi ajuns la concluzia că, deşi nu poate exista un regat perfect, natura umană 
este perfectibilă şi, deci, că formularea unui proiect politic capabil să servească 
destinul neamului său (determinism identitar) putea fi un demers raţional, realist şi 
dezirabil Cu toate exemplificările – numeroase, de altfel – ale unor trăsături negative 
ale multora dintre semenii săi, Cantemir crede, ca orice umanist convins, că atât 
în profunzimea spirituală a indivizilor din neamul său, cât şi în cea a societăţii şi 
statului, existau suficiente forţe ale binelui, ale bunătăţii morale şi sentimentelor 
caritabile – creştine sau general-umane. Dacă nu ar fi fost aşa, nu s-ar putea explica, 
spre exemplu, insistenţa cu care, în multe din scrierile sale, se străduieşte să-şi 
convingă contemporanii (ori să lase mărturie generaţiilor viitoare) că părintele său a 
făcut tot ceea ce a făcut pentru a stabiliza şi reforma statul - profund afectat de criză 
– animat de scopuri nobile, raţionale şi realiste. 

 În acelaşi timp, nu ca o scuză şi probabil, nici ca o explicaţie pentru posibilele 
sale insuccese viitoare, Cantemir pare convins că nu întotdeauna astfel de forţe pot 
fi anticipate şi/sau favorizate prin acţiunea politică practică (acceptând că divinitatea 
poate să joace şi joacă adesea/uneori? rolul determinant în producerea/declanşarea 
unor evenimente. Pe un plan mai larg, Cantemir pare convins de faptul că atât 
în interiorul fiinţei umane cât şi al societăţii, există numeroase surse spirituale şi 
numeroase motivaţii de natură diversă care, însă, nu puteau să fie valorificate corect 
şi eficient nici din perspectivă filozofică (în planul gândirii ce fundamentează decizia 
omului politic, spre exemplu), nici din perspectiva acţiunii politice. Iar ideile de acest 
fel nu sunt deloc stinghere  

 Fără să teoretizeze în mod expres, şi fără a fi un teolog în adevăratul sens 
al cuvântului, Cantemir – contrar poziţiei ferme al lui Machiavelli care a respins 
filozofia politică creştină – probează, destul de convingător, contribuţia importantă 
a religiei la geneza culturii europene moderne. Acea cultură eliberată atât de viziuni 
utopice cât şi de cele darviniste. Creştinătatea medievală este, însă, un feneomen mult 
mai complex care scapă schematizărilor simpliste de tip bun-rău, pozitiv-negativ, 
progres-regres. In acelasi timp, şi în mod inevitabil (ca urmare a impactului politic 
major al Puterii Otomane asupra evoluţiei şi securităţii Europei de est, de sud-est 
şi centrale, nu se poate ignora impactul culturii otomane – cultură eminamente de 
geneză religioasă (islamică) asupra celei europene. 

 Este, de alminteri, de înţeles de ce, în filozofia puterii şi analiza filosofică a 
puterii,  conturate în anii ce au urmat căderii Constantinopolului, s-a admis gradual 
şi progresiv că apariţia şi ascensiunea Islamului în Bazinul Mediteraniano-Pontic a 
alterat în mod radical balanţa de putere şi percepţia cu privire la originea puterii în 
această regiune: într-o primă fază (cea a civilizaţiei greceşti şi romane), predominante 
în filozofia puterii au fost concepţiile raţionaliste, laice, bazate pe înţelegerea omului 
ca animal socio-politic; creştinismul a adus, ca abordare predominantă, ideea originii 
divine a puterii, putere politică depozitată în persoana monarhului (“unsul lui 
Dumnezeu”) – rege, împărat, principe, etc., proiectându-se asupra domeniului său 
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de autoritate – statul; islamismul, religie monoteistă cu rădăcini apropiate de cele 
ale creştinismului originar, a proiectat asupra zonei o concepţie relativ similară – 
privind originea divină a puterii (evident, generată de o altă divinitate, la fel de unică 
şi de atotputernică, dar, evident, diferită). Ca student interesat de ştiinţele umane, 
Cantemir a cunoscut, cu siguranţă, multe din scrierile clasice despre diferitele forme 
de organizare politică specifice civilizaţiilor europene: monarhia, tirania, dictatura 
(despotismul), aristrocraţia, oligarhia, democraţia.   

 Dintr-o altă perspectivă, filosofia politică a vremii se preocupa, în mod firesc, 
de altfel, nu numai de legătura religie-politică dar şi de cea dintre religie şi ştiinţă; 
în fapt, ambele forme ale cunoaşterii şi acţivităţii umane au avut şi au unul şi acelaşi 
scop: aflarea adevărului. Din această perspectivă, toate filozofiile autentice au fost 
politice, pentru că adevărul de acestă natură – adevăr aflat prin divere demersuri 
(religioase – revelaţia; ştiinţifice – raţiunea ori cunoaşterea/intuiţia, etc) – a generat  
întotdeauna implicaţii importante pentru guvernare. Intr-un asemenea context, un rol 
important revenea raţionalismului, curent de gândire semnificativ în cadrul Renaşterii 
europene, dar şi al teologiei socio-politice pragmatice islamice corespunzătoare în 
epocă.  Să nu uităm că, în epocă, se afirmă cu putere cartezianismul, spiritul operei 
lui Descartes fiind dominat de viziunea elenistică asupra lumii, o viziune în care 
raţiunea prevaleză în faţa revelaţiei.    

 Fără a putea acoperii opera (atât de variată şi de volatilă sub aspectul 
consistenţei logice unitare) lui Cantemir cu un singur calificativ indubitabil, putem, 
totuşi să spunem că omul politic, filozoful şi savantul Cantemir pare mai degrabă un 
raţionalist care înţelegea valoarea şi necesitatea folosirii religiei în cadrul procesului 
politic, decât un adept al revelaţiei religioase ca sursă primară a deciziei şi acţiunii 
politice. Afirmaţia rămâne valabilă în integralitatea sa, chiar dacă, uneori, Cantemir 
introduce decizia/intervenţia divină între argumentele unei anumite alegeri/opţiuni, 
sau justiţia divină între argumentele unei întâmplări nefaste suferite de un adversar/
duşman sau apropiat. Pare să fie vorba de o viziune preponderent pragmatică şi, 
în egală/mare/oarecare măsură, consecvenţială:  în cadrul unei asemenea viziuni, 
binele şi răul par a fi doar simple instrumente în căutarea adevărului ori în atingerea 
obiectivului (scopului).    

 Prezenta trecere în revistă, un exerciţiu de analiză comparată şi contextuală 
în slujba studiilor de securitate, prilejuită de aniversarea a trei sute de ani de spirit 
cantemirist, are în vedere îndeosebi următoarele lucrări: 

Descrierea Moldovei (Descriptio Moldaviae): lucrare scrisă în latină în anii 
1714 - 1716, când în perioada exilului în Rusia; este, probabil, cea mai cunoscută, 
opera emblematică, a lui Dimitrie Cantemir. Izvoarele vremii dau ca sigură elaborarea 
acestei lucrări cu caracter declarat monografic, la solicitarea Academiei de Ştiinţe din 
Berlin.

Istoria Imperiului Otoman (Istoria creșterii și descreșterii curții otomane): 
lucrare scrisă iniţial în limba latină sub numele de ”Historia incrementorum atque 
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decrementorum Aulae Othomanicae” în anii 1714 - 1716. Dincolo de relatarea 
istorică a faptelor ce probau ascensiunea şi prevesteau declinul Puterii Otomane, 
Dimitrie Cantemir face o evaluare a cauzelor declinului şi a perspectivelor destrămării 
Imperiului Otoman, cu sublinierea oportunităţilor pe care acest declin le ofereau 
pentru eliberarea popoarelor europene aflate sub dominația turcească.  Lucrarea a 
fost tradusă și publicată în limbile engleză, franceză și germană. 

Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor: scris în perioada 1719 - 1722, 
tot în limba latină, ca mai toate scrierile lui Cantemir, Hronicul a fost tradus, ulterior, 
de către autor în limba română. Ca substanță, Hronicul cuprinde istoria românilor 
de la origini până în perioada formării statelor feudale româneşti Valahia, Moldova 
şi Transilvania, la cumpăna secolelor XII-XIV. Departe de a promova idei cu totul 
originale, Cantemir preia şi argumentează pe larg susţinerile   cronicarilor privind 
originea comună a tuturor românilor din spaţiul carpato-danubiano-pontic. 

Viaţa lui Constantin Cantemir: lucrare aparent biografică dedicată vieţii şi 
domniei părintelui său, într-o epocă de mari frământări, de criză statală profundă 
generate erodarea eşafodajului politic intern şi de amplificarea ingerinţelor externe; 
elaborată, probabil, pe timpul pe timpul exilului în Rusia (dar cu suficient de probabile 
schiţări anterioare), cam în acelaşi context ideatic şi temporal cu lucrările menţionate 
mai sus, lucrarea – subsatnţială sub raportul informaţiilor şi aprecierilor generatoare 
de sens – pare să fie orientată spre acelaşi scop principal al lui Dimitrie Cantemir: 
dobândirea şi exerciţiul puterii, în numele unui proiect politic asumat .     

Scurtă povestire despre stârpirea familiilor lui Brâncoveanu şi a 
Cantacuzinilor: scrisă tot în aceaşi perioadă şi, în mare măsură, conscrată aceluiaş 
proiect politic, lucrarea explică în mare măsură, dar fără ca acesta să fi fost scopul 
dorit neapărat de autor, cauzele interne ale decăderii politice (şi ale crizei economico-
sociale majore ale) principatelor române: conflictele distrugătoare dintre grupurile 
marilor boieri (partidelor politice ale epocii); corupţia, lăcomia sinucigaşă a 
guvernaţilor; facilitarea intervenției străine în scopul dobândirii şi securizării puterii 
personale.    

Memoriile către Petru cel Mare (1717-1719): documente de informare şi 
analiză politică întocmite de ex-domnitorul din exil ce pare că nu a abandonat încă 
speranţa că ar mai putea juca un rol politic important în destinul neamului său pe 
care, fără să pară că o face intenţionat, îl prezintă într-o viziune integratoare.  

 Descriptio Moldaviae este o lucrare amplă, complexă, cu un conţinut 
enciclopedic vast şi variat, care – într-o accepţie actuală – cuprinde, potrivit intenţiei 
autorului, trei părţi ce se referă la geografia fizică a Moldovei, geografia politică şi o 
geografie umană focalizată îndeosebi pe problemele de limbă, religie, etnografie şi 
folclor. Fiecare parte, însă, precum şi multe dintre capitole, beneficiază de o prezentare 
istorică (istoria fiind, nu-i aşa? – geografie în mişcare), dar şi de numeroase alte 
observaţii, consideraţii şi comentarii de natură general-umană, economică, juridică 
ori chiar filozofică. 
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 Recitită într-un diapazon modern, Descriptio Moldaviae poate fi caracterizată, 

fără teama de a fi consideraţi excesivi sau artificiali în interpretare, ca fiind o lucrare 
cuprinzătoare de analiză politică şi geopolitică timpurie şi evaluare a relaţiilor 
internaţionale în plan regional, cu trimiteri substanţiale la procesele politice ale epocii. 
Valoarea ei informativă, valoarea de expertiză pentru fundamentarea strategiilor 
decizionale sporeşte substanţial dacă este abordată comparativ-complementar cu şi 
în contextul unor analize similare a celorlalte lucrări din aceeaşi categorie generică. 
Observaţia nu se doreşte a fi una circumstanţială, legată doar de oportunitatea unui 
moment aniversar, ci încercă să pună în evidenţă (nu în mod singular şi, desigur, nici 
neapărat pentru prima dată) un aspect de substanţă – acela al contribuţiei creatoare a 
primului român european de anvergură la fundamentarea culturii europene moderne. 
În acelaşi timp, sublinierea unor asemene (posibile) dimensiuni proprii acţiunii 
politice şi operei ştiinţifice ale lui Dimitrie Cantemir, nu vrea să constituie, în nici un 
fel, într-o pledoarie superficială (lipsită de sens şi de orice utilitate practică) pentru 
vreo pretenţie protocronistă, care şi-ar dori să-l situeze, spre exemplu, pe Cantemir în 
rândul întemeietorilor geopoliticii. Nu despre o astfel de abordare este nevoie şi nici 
de vreo intenţie în acest sens. 

 Dimpotrivă, în abordarea critică a operei științifice (pe de o parte) şi, a 
acţiunii politice (pe de altă parte) a lui Dimitrie Cantemir, vom putea înţelege 
atât sincronismul său cu spiritul cultural al vremii cât şi eventualele decalaje 
temporale decurgând din circumstanţele complicate ale timpului şi spaţiului. În 
analiza unora dintre aceste aspecte, nu trebuie să ignorăm faptul că nici una din 
domeniile menţionate nu s-a născut, ca substanţă, niciodată într-o singură zi sau într-
un anume an; dimpotrivă, fiecare dintre ele reprezintă rodul unor acumulări, adesea 
contradictorii, de cunoştinţe ştiinţifice sau observaţii empirice, de inducţii şi deducţii 
logice, de judecăţi morale sau religioase, de analize sau sinteze. Dacă privim, spre 
exemplu, chestiunea apariţiei Geopoliticii la sfârşitul secolului XIX, suntem cu toţii 
de acord că aceasta a apărut pe trendul evoluţiei Geografiei clasice, către Geografia 
Politică, fără ca, totuşi, geopolitica să fie o formă superioară (derivată, consecventă) 
de geografie politică.       

 Daca privim geopolitica dintr-o perspectivă devenită clasică – şi anume 
aceea care o  defineşte ca fiind arta şi practica de a utiliza puterea politică asupra unui 
anumit teritoriu, ori influenţa mediului geografic aspra politicii unui actor al relaţiilor 
internaţionale – nu putem, cu siguranţă, nici să ne oprim doar la această singură 
caracterizare, dar nici să ignorăm faptul că, într-o descriere socotită geografică, 
Dimitrie Cantemir se regăseşte prin analiza sa, într-un câmp eminamente geopolitic. 
Desigur, în mod tradiţional, termenul viza, în primul rând, impactul geografiei 
asupra politicii (politica unui stat se fundamentează pe geografia sa, spunea cândva 
învingătorul de la Austerlitz, respectiv cel ce avea să-şi scrie memoriile exilat pe 
Insula Elba), dar folosirea lui în practica socială, în practica activităţii politice, a 
dobândit treptat o expansiune continuă a sensului şi a semnificaţiilor. 
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 De menţionat faptul că, încă din Era Luminilor, relaţia dintre mediul natural 

(geografic) şi politică, interdependenţele dintre acestea, au fost sesizate şi integrate în 
activitatea practică, cu mult timp înainte de apariţia conceptului ca atare. Pentru unii, 
geopolitica poate fi definită ca fiind ştiinţa despre lupta pentru controlul spaţiului 
planetar (o luptă inspirată politic, desigur) iar acest proces poate fi fixat în timp, ca 
moment iniţial, în momentul istoric al descoperirii Americii. În calitate de disciplină 
ştiinţifică, însă, Geopolitica ia naştere numai atunci când, în procesul de evoluţie 
a sistemului relaţiilor internaţionale, apar condiţiile propice pentru a fundamenta/a 
explica anumite decizii de politică externă prin prisma unor concepte teoretice bazate 
pe acumularea şi sintetizarea superioară a cunoştinţelor şi experienţei umane relevante 
în materie. Aşa se explică, spre exemplu, de ce – pentru multă vreme – în perioada de 
pionierat şi înflorire a geopoliticii clasice, aspectul cel mai des şi mai intens utilizat a 
fost cel ce atribuia spaţiului (mediului) un rol determinant asupra deciziilor politice. 
Potrivit unor opinii exprimate adesea, caracterul teoretico-doctrinar al noului 
instrument s-a conturat numai pe măsură ce noua teorie, bazată pe înţelegerea corectă 
rolul real pe care mediului natural îl are în dinamica proceselor politice, a reuşit 
să atribuie factorului geografic (de mediu natural) o semnificaţie definitorie pentru 
sensul proceselor, adesea rolul de unic determinant, respectiv atunci când politosfera 
a putut fi prezentată mai degrabă ca un derivat direct al geosferei decât ca un factor 
activ şi modelator al geosferei. 

 Multidisciplinară prin geneză, natură, structură şi scop, geopolitica include 
toate aspectele ştiinţe sociale, cu un accent particular asupra geografiei, relaţiilor 
internaţionale, aspectelor teritoriale ale ştiinţei politice şi ale dreptului internaţional. 
Desigur că referirea la un anume teritoriu angajează, în mod obiectiv, problematica 
suveranităţii de stat şi a implicaţiilor sale asupra activităţii umane pe acel teritoriu, 
după cum problematica locaţiei geografice (cu semnificaţie geopolitică, desigur) a unui 
actor al relaţiilor internaţionale priveşte configuraţia şi ierarhia (interdependenţele 
dintre) statelor din zonă şi interesele lor; relaţiile acestor state cu polii de putere 
globali sau/şi cu sistemele pe care aceştia le generează; chestiunile de interes şi 
interferenţele reale ale marilor puteri în politica regională; viziunea diferitelor state  
asupra securităţii individuale şi colective precum şi natura relaţiilor dintre actorii 
unei arii geopolitice; configuraţia civilizaţională a zonei – din perspectivă etnică, 
spirituală, culturală, religioasă etc.  

 Geografia umană este preocupată atât de studiul diferitelor influenţe 
spaţiale generate de procesele politice cât şi de felul în care procesele politice sunt 
afectate ele însele de structurile spaţiale. În mod convenţional, geografia politică 
adoptă o structură analitică tridimensională, în cadrul căreia statul (ca entitate 
politică primordială) este obiectul principal al studiului; deasupra acestuia s-ar situa 
relaţiile internaţionale (considerate, într-o viziune larg răspândită, ca fiind, în esenţă, 
geopolitica) , iar sub nivelul statal s-ar afla geografia localităţilor, a regiunilor, a 
entităţilor substatele localizabile teritorial.      
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 Problematica este privită dintr-o perspectivă specifică disciplinei pe care 

astăzi o numim Geografie politică – modalitate de abordare specifică geografiei 
umane – şi care, în procesul construcţiei sale timpurii viza îndeosebi consecinţele 
politice şi militare ale relaţiilor dintre geografia fizică, teritoriile statelor şi puterea de 
stat. În particular a existat o strânsă asociere între geografia regională (focalizată pe 
caracteristicile particulare ale fiecărei regiuni) şi determinismul exercitat de mediu, 
cu un accent deosebit pe mediul geofizic asupra activităţii umane.  

  Scrierile lui Cantemir nu sunt simpe scrieri istorice, ci scrieri enciclopedice 
de tipul analizelor multidisciplinare – politic, sociologic, economic. Aşa de exempul, 
în cadrul unei descriei cu carcter istoric este analizată detaliat o probleme de interes 
economic şi sociologis cu implicaţii majore asupra stării de securitate - foametea 
endemică, deosebit de intensă, din anii 1686-1687, deaspre care analistul menţionează 
că în anul 1686 s-au produs distrugeri şi jafuri mari pe timpul ciocnirilor turco-polone 
care au avut loc pe teritoriul Moldovei, evenimente ce au avut drept consecinţă 
foametea cea mare din primăvara lui 1687. Întro astfel de împrejurare, în aăprilie 
1687, Constantin Cantemir îi scria lui Mihai Apafi I (Principele Ardealului) despre 
grija morţilor de la foameţile cele mar”.

 Criza economică şi socială profundă, generată de incursiunile militare 
externe (conflictul polono-turc purtat pe teritoriul Moldovei; incursiunile de jaf 
ale tătarilor şi ale cazacilor). Dincolo de efectele directe ale jafului asupra avutului 
populaţiei, ciocnirile militare şi campaniile de pradă au avut efecte negative grave 
asupra desfăşurării lucrărilor agricole, ceea ce a dus la o acută penurie de alimente, 
respectiv o creştere explosivă a preţurilor cerealelor. 

 Dimitrie Cantemir sesizează consecinţele economice şi sociale majore 
(urmate de consecinţe politice) ale conflictelor militare asupra populaţiei, asupra 
securităţii alimentare şi demografice, anticipând, prin analiza sa, studiile de sociologie 
a războiului ori de economie a conflictelor. Analiza nu este una abstractă, ci vizează 
concret creşterea explosivă a preţurilor (înainte, - spune autorul -  cu un leu se puteau 
cumpăra patru măsuri de grâu, în timp ce, ca urmare a acestor distrugeri, cu un leu 
se mai putea cumpăra doar o măsură de porumb). Pe acest fond, s-a produs o acută 
lipsă de numerar, fapt ce făcuse ca tranzacţiile să se facă preponderent în natură. 
În acelaşi timp, pământul devenise foarte ieftin, preponderent din cauza lipsei de 
alimente, lipsei de bani şi lipsei forţei de muncă.  Penuria de forţă de muncă generată 
de războiul turco-polonez pe teritoriul Moldovei, determinase acea cădere catastofală 
a preţului pământului favorizând achiziţiile speculative şi concentrarea alarmantă şi 
nefirească a averilor. 

 În acelaşi timp, şi în acelaşi context, analistul pune în evidenţă dificultăţile 
majore ale Domniei Moldovei de a-şi plăti obligaţiile oficiale faţă de Poarta Otomană 
(obligaţii în bani şi produse; obligaţii logistico-militare) şi obligaţiile semi-oficiale 
faţă de tătari (obligaţii auto-asumate de bunăvoinţă – respectiv un fel de taxă de 
protecţie).    
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 De altfel, spre exemplu, Constantin Cantemir recunoştea că ţara era “biruită 

de toate neputinţele”, având de plătit obligaţiile către “stăpânii noştri turci şi tătari” 
... fiind “această ţară spăimâmtată din sud de tâlhari, dinspre Orhei şi Soroca de 
cazaci” iar “Ţara de Jos de tătari” dificultăţi majore care care necesitau existenţa 
unui număr semnificativ de “slujitori de apărare” întreţinuţi “cu mare cheltuială”. 
Climatul periculos şi instabil generat de acţiunile agresive externe şi de creşterea 
gradului de criminalitate internă invocat de Domnitor în anul 1692 (în scrierea fiului 
său biograf, istoric şi analist politic, pledoaria sa pentru susţinerea şi întărirea forţelor 
de ordine publică aveau un scop practic precis, pentru că “Domnul îşi chema supuşii” 
…”să mai ajute la greu şi la nevoia ţării”.  

 De menţionat că Domnitorul Constantin Cantemir a avut de făcut faţă unei 
situaţii grave în care a trebuit să protejeze şi să apere statul şi statalitatea într-o 
perioadă de criză acută. Este adevărat că restabilirea ordinii interne s-a făcut cu preţul 
unei represiuni de o severitate extremă, caracteristică – prin expeditivitate şi cruzime, 
mai degrabă Orientului decât Europei timpului său.     

 În ceea ce priveşte acţiunea politică a lui Dimitrie Cantemir, trebuie să 
remarcăm mai multe etape în evoluţia şi caracteristicile acesteia. Este vorba, în 
primul rând, de ”ucenicia politică” pe care o trăieşte încă din perioada 1685-1688 la 
Iaşi, la curtea domnească a tatălui său, preocupat în primul rând de studiu, dar fără a 
fi străin de treburile domniei, ale vieţii politice complicate şi pline de riscuri pe care 
le implica – pe atunci – conducerea treburilor publice într-o capitală de ţară aflată la 
răscrucea tuturor răutăţilor. Următorii trei ani (respectiv de la vârsta de 15 ani) face 
cunoştinţă cu Babilonul imperial de la Constantinopol, devenit deja, preponderent, 
Istanbul (fără să fi pierdut cu totul caracterul de Bizanţ). 

 Potrivit firii şi înclinaţiilor sale, anii sunt dedicaţi preponderent studiului, 
dar faptele sale de mai târziu arată că timpul petrecut atunci la Poarta Otomană nu 
a trecut fără să aducă o importantă zestre de cunoaştere a mecanismelor prin care 
familiile politice boiereşti din cele două Principate Române, Valahia şi Moldova, 
precum şi apropiaţii lor din protipendada birocratică a epocii, îşi promovau interesele 
privind accesul la domnie, conservarea şi exercitarea puterii în condiţiile amplificării 
interferențelor Porţii în treburile interne ale vasalilor. Este perioada în care cel ce 
se vede deja domn al Moldovei începe să pătrundă tainele relaţiilor complicate, 
preponderent de rivalitate, dar şi, în mod paradoxal, de necesară interrelaţionare, 
dintre familiile politice muntene şi moldovene dominante, atât din perspectiva 
moştenirii istorice, cât şi  prin prisma experienţei personale  a părintelui său. 

 Reîntors de la Istanbul cu un nou orizont de cultură, dar şi cu o mai acută 
înţelegere a maşinaţiunilor politice care condiţionau putere şi asigurau supravieţuirea 
în jungla politică a unei epoci în care greşelile, lipsa de abilitate ori imprudenţa, sau pur 
şi simplu ghinionul se plăteau cu capul în sensul cel mai propriu al cuvântului, tânărul 
Dimitrie petrece alături de tatăl său, şi aproape de treburile publice, ultimii doi ani ai 
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domniei lui Constantin Cantemir, ani pe care îi vom regăsi zugrăviţi cu acurateţe în 
cronica de familie de mai târziu. Timpul nu este petrecut fără folos politic, pentru că 
cea de-a doua etapă a uceniciei politice are ca urmare alegerea lui Dimitrie,  de către 
marii boieri, curtenii de rang înalt şi clerul superior, la moartea tatălui său, ca Domn 
al Moldovei, la vârsta fragedă de numai 20 de ani. Este dovada unei abilității politice 
reale, dar şi a unei opţiuni ferme pentru o carieră pentru care părea să fie înzestrat în 
mod natural şi cultivat în mod programatic. Încercare sa nu este una de succes, pentru 
că lucrarea externă – cea de dobândire a influenței la Istanbul – nu fusese făcută, 
astfel că înalta demnitate revine unui favorit sprijinit de partida la Bucureşti. Timpul 
lui Dimitrie nu sosise încă, iar tânărul politician îşi acceptă cu realism soarta, luând 
din nou drumul Istanbulului. Greu de ştiut dacă de încă de pe atunci începuse să-i 
încolţească ideea căutării unei contra-forţe pentru ponderarea influenței sufocante a 
Porţii asupra domniilor țărilor române, dar este sigur că Dimitrie n-a dorit să piardă 
timpul, ci s-a angajat activ în procesele de suprafaţă şi de culise care asigurau un loc 
demn de luat în seamă în bătălia pentru putere. 

 Perioada noii şederi la Istanbul – una substanţială din lunga sa activitate (de 
peste 20 de ani) petrecută la Poartă – este şi una de activitate politică intensă, mai 
ales şi în calitate de ambasador dar şi de garant (ostatec) pentru fidelitatea fratelui său 
mai mare – Antioh  Cantemir – ajuns dom al Moldovei în anul 1695. Resemnat să-şi 
aştepte rândul în ordinea seniorităţii din familie, Dimitrie devine şi mai interesat de 
Politica Porţii şi perspectivele Imperiului Otoman care, după înfrângerea de la Viena 
din 11/12 septembrie 1683, trecuse de apogeu şi se angajase inexorabil pe panta 
declinului. La data aceea, lucrurile nu păreau atât de clare, iar rana nu părea încă 
mortală: Imperiul mai avea resurse, iar bătăliile de ariergardă vor mai dura aproape 
două secole până când puterea asiatică ce ameninţa însăşi fiinţa Europei creştine 
avea să fie redusă la dimensiunile şi comportamentul firesc al unei formaţiuni statale 
normale.        

 Prezenţa şi poziţia la Istanbul în această perioadă, i-a permis lui Cantemir 
accesul în  cercurile politice şi diplomatice ale Porţii, posibilitatea de a dobândi 
informaţii de valoare  despre principalele evenimente şi tendinţe în materie de 
politică internă a Imperiului şi de relaţii internaţionale vizând îndeosebi spaţiul 
pontic şi mediteranean, Europa de est, sud-est şi centrală, Caucaz sau zonă caspică. 
Căsătoria cu  fiica domnului muntean Şerban Cantacuzino, Casandra, petrecută în 
anul 1699, pare să fie, dincolo de firescul său lumesc, parte a unui proiect politic pe 
care Dimitrie Cantemir nu se străduieşte să-l ascundă în totalitate; ideea accesului 
– pe această cale – la tronul Ţării Româneşti nu părea, din această perspectivă, nici 
nerealistă şi nici singulară, într-o epocă în care, ca şi mai târziu, regate şi imperii 
s-au configurat şi reconfigurat nu numai cu forţa armelor ci şi cu cea a încuscririlor şi 
ceremoniilor matrimoniale. Că nu a fost să fie aşa, şi că  evenimentul a adăugat, mai 
degrabă, mai multă patimă rivalităţilor moldo-muntene, aceasta este o altă poveste.     

 Şederea la Constantinopol şi prezenţa sa în rândul elitei politico-diplomatice 
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a epocii,     i-au permis lui Dimitrie Cantemir să participe la unele diferite campanii 
militare ale Porţii în teatrele de operaţii sud-est europene, acolo unde se derula, la 
acea dată, confruntarea principală dintre Europa creştin-catolică şi Orientul islamic 
– o veritabilă ciocnire a civilizaţiilor, cu mult înainte ca termenul să fi fost consacrat 
de Huntington. Într-un astfel de context, de pregătire strategică militară şi politică, 
Dimitrie Cantemir este prezent în tabăra otomană pe timpul campaniei din Balcanii 
de Vest. Dezastrul militar suferit de armatele otomane în cadrul bătăliilor de la 
Petrovaradin şi Zenta, în confruntarea cu forţele Imperiului Habsburgic sprijinite 
de sârbi, unguri şi alte popoare din zonă, pare să-l convingă definitiv pe încă tânărul 
pretendent la tronul Ţărilor Româneşti că ceasul istoric al Înaltei Poţi a sunat, că 
după incrementa urmează decrementa, şi că o alto forţă izvorând din Orient pare să 
se contureze la orizont: era vorba de Rusia lui Petru, o forţă creştină dar ortodoxă – 
amănunt important, în condiţiile în care, cu toate că părea destul de familiarizat cu 
mediul catolic al Occidentului, Cantemir nutrea o anumită temere şi rezervă faţă de 
puterea politică a Imperiului Catolic.  

 Şederea la Constantinopol din această perioadă s-a dovedit, însă şi extrem de 
periculoasă din perspectiva relaţiilor cu casa domnitoare de la Bucureşti (respectiv 
cu partida Brâncovenilor), conflict existenţial ce l-a marcat pentru toată viaţa şi a 
făcut aproape imposibilă orice relaţie de colaborare, chiar şi în condițiile specifice ale 
primei decade a noului secol.   

 În acelaşi timp, convulsiile politice ale estului european au generat 
noi probleme de înţelegere şi descifrare a realităţilor geopolitice şi relaţiilor 
internaţionale ce afectau securitatea principatelor române. Este vorba de amplificarea 
eforturilor Rusiei de a-şi extinde frontierele spre Marea Baltică, Marea Neagră şi 
Gurile Dunării, eforturi ce au generat puternice conflicte cu Regatul Suediei, cel 
al Poloniei şi desigur cu Imperiul Otoman şi Hanatul tătar al Crimeii. Dătătoare de 
speranţe din perspectiva luptei împotriva dominaţiei otomane şi a ideii panortodoxe, 
ascensiunea Rusiei şi conflictele sale cu puterile regionale menţionate, constituia 
pentru principatele române dunărene atât oportunități istorice cât şi surse majore de 
insecuritate. Aşa de exemplu, după zdrobitoarea înfrângere suferită de regele Carol 
al XII-lea al Suediei în bătălia de la Poltava cu armatele lui Petru cel Mare, conflictul 
se mută spre sud, atunci când regele suedez se refugiază la Varniţa/Bender, pe Nistru, 
pe teritoriul istoric al Moldovei aflat sub ocupaţie turcească. În condiţiile în care 
Înalta Poartă acordă rivalului Rusiei adăpost şi sprijin, Rusia intră în conflict deschis 
cu Imperiul Otoman, conflict care ameninţă şi teritoriul Moldovei şi creează acesteia 
obligaţii majore de sprijin logistico-militar, în temeiul obligaţiilor de vasalitate 
specifice epocii. 

 În aceste condiţii, pentru a-şi securiza flancul şi a închide ferm teritoriul 
de la est de Carpaţi, Sultanul decide să-l numească Domn al Moldovei pe Dimitrie 
Cantemir, considerat un aliat sigur şi fidel, în temeiul garanţiilor acţionale oferite de 
părintele şi fratele său (ambii foşti domnitori care nu creaseră probleme de loialitate 
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Porţii) şi desigur pe temeiul unei bune cunoaşteri asigurate de şederea îndelungată a 
Prinţului Cantemir la Istanbul. Este, însă, neîndoios, că numirea lui Dimitrie Cantemir 
în aceste împrejurări complexe s-a făcut şi pe considerentul decisiv al calităţilor 
sale de conducător, pentru că, sub presiunea evenimentelor, turcii nu aveau timp 
pentru o tranziţie prea îndelungată, aşa cum se întâmplase cu alţi domnitori numiţi 
anterior, care fuseseră cu greu acceptaţi de cercurile politice de la Iaşi. Cantemir, prin 
experienţa sa probată anterior, părea omul potrivit la locul potrivit. Numirea s-a făcut 
cândva în noiembrie 1710, pentru că spre sărbătorile Crăciunului din acel an, noul 
Domn este menţionat în unele documente ca fiind deja pe tron.  

 Acţiunile politice ulterioare, de anvergură strategică, ale lui Dimitrie 
Cantemir sunt, însă, uluitoare, totalmente surprinzătoare, inclusiv din perspectiva 
specificului epocii, locurilor şi a proverbialei nestatornicii a românilor în materie 
de angajamente politice neconvenabile, impuse. În absenţa unor documente certe 
ale epocii sau ale unor mărturii ulterioare ale protagoniştilor, explicaţiile acţiunilor 
politice ale lui Cantemir pot, doar, să fie deduse din analiza faptelor sale şi din 
filozofia de ansamblu a operei sale. 

 Cert este că, într-un tip extrem de scurt, şi în pofida infrastructurii precare 
a relaţiilor sale internaţionale, ori a supravegherii atente din partea Porţii asigurate 
la curtea Domnitorului, Dimitrie Cantemir ia decizia fermă de a face o mişcare 
strategică decisivă, decuplând Moldova de legăturile de vasalitate faţă de Poarta 
Otomană (şi de alianţa implicită pe care aceasta o genera) şi trecerea completă de 
partea Rusiei. Surpriza era mare nu pentru că astfel de lucruri nu se întâmplau în 
epocă, ori pentru că legături cu Rusia nu ar fi mai existat. Ca şi Valahia, Moldova mai 
reuşise uneori să rămână în expectativă pe timpul unor războaie duse de turci contra 
altor puteri regionale; nu odată, cele două principate refuzaseră, mai mult sau mai 
puţin explicit să trimit contribuţiile în bani, materiale sau oameni cerute de Poartă şi 
nu odată participarea fusese mai mult formală decât eficientă (episodul participării 
românilor la asediul Vienei este semnificativ). De cele mai multe ori, însă, domnii se 
fereau să adopte o atitudine deschisă de sprijinire a adversarului, iar când o făcuseră, 
plătiseră cu domnia sau cu viaţă. De multe ori, întârzierile sau refuzul erau însoţite de 
numeroase justificări şi asigurări de loialitate, sau condiţionate în limitele rezonabile 
ale relaţiilor de vasalitate, care permiteau o anumită autonomie. 

 În ceea ce priveşte relaţiile cu Rusia, acestea putuseră să fie relativ 
semnificative încă din vremea lui Ştefan cel Mare, dar ele nu depăşiseră niciodată 
aspectul tipului de cooperare cu cineva îndepărtat, cu atât mai mult cu cât Rusia abia 
îşi făcea loc la Marea Neagră dincolo de Peninsula Crimeea, iar conturile sale cu 
tătarii nu erau încă încheiate. 

   Pare deci surprinzător că trecerea lui Cantemir în barca rusă s-a putut pregăti 
atât de repede şi atât de detaliat, de formalizat în limbajul politico-diplomatic, în 
absenţa unor indicii anterioare şi a unor mijloace de comunicare moderne, disponibile 
şi sigure. Şi aceasta, cu atât mai mult cu cât, pentru Petru cel Mare, principala direcţie 
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strategică de acţiune rămânea cea nordică, teatrul din sud fiind secundar, activat doar 
de episodul refugiului regelui suedez. Este deci, de presupus că iniţiativa strategică 
(sau cel puţin disponibilitatea strategică manifestă şi cunoscută la nivelul informaţiilor 
confidenţiale) a venit din partea domnitorului moldovean. Am putea, desigur, crede 
că, pe timpul şederii lui Dimitrie Cantemir la Istanbul, au existat contacte în acest 
sens cu diplomaţii sau agenţii de influenţă ai Rusiei, dar nu sunt dovezi istorice de 
această natură. 

 Cert este însă că, în primăvara anului următor instalării la domnie, în plină 
campanie de pregătire militară a războiului împotriva Rusiei de către Turcia, pregătiri 
în cadrul cărora Moldovei îi reveneau sarcini importante, Cantemir negociază şi 
semnează cu Petru cel Mare al Rusiei Tratatul de la Luţk, din 13 aprilie 1711. În 
literatura istorică, se consideră, de regulă, că textul tratatului, într-o formă foarte 
apropiată de cea care a fost semnată, ar fi fost elaborat nemijlocit de către Dimitrie 
Cantemir şi trimis, prin mesager, direct Ţarului Petru I care l-a acceptat ca atare şi l-a 
întărit prin autoritatea sa, transformându-l ulterior într-un  fel de credenţial acordat 
Domnului Moldovei. Un fragment din textul tratatului poate fi edificator în acest 
sens: 

“ […] Prea strălucitul domn şi principe al Ţării Moldovei Dimitrie Cantemir, 
ca un creştin drept credincios şi luptător pentru IIsus Hristos, a chibzuit că este spre 
binele numelui lui Hristos, mântuitorul nostru, să trudească alături de noi  şi pentru 
eliberarea slăvitului popor moldovenesc aflător sub cârmuirea lui, care pătimeşte 
împreună cu alte popoare creştine sub jugul barbarilor; necruţând de asemenea viaţa 
şi starea sa, ne-a dat de ştire [...] dorind aşadar să fie sub protecţia măriei noastre ţarul, 
cu ţara şi poporul Moldovei. De aceea [...] noi îl primim pe principe sub apărarea 
noastră prea milostivă şi ne învoim cu articolele propuse de dânsul”.  Adus de la 
„http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Tratatul_de_la_Lu%C5%A3k”

Tratatul, care este, în esența sa unul de vasalitate specific epocii, cuprindea 17 
articole, în conţinutul cărora se menţionau următoarele prevederi mai importante:  
Domnitorul Moldovei împreună cu poporul său trecea sub protecţia Ţarului (care îi 
lua  sub oblăduirea sa); Rusia, ca putere protectoare, garanta integritatea teritorială 
a Principatului şi se obliga să nu se amestece în treburile sale interne; graniţa dintre 
cele două state se stabilea pe râul Nistru; vechile hotare ale Moldovei afectate de 
cuceririle turceşti se restabileau iar raialele turceşti de pe teritoriul istoric al Moldovei 
urmau să fie desfiinţate; Moldova înceta să mai plătească tribut ori alte obligaţii 
Porţii Otomane şi devenea autonomă în materie de politică externă; în schimbul 
jurământului de credinţă al Domnitorului Moldovei, Ţarul Rusiei se angaja să nu 
pună domn străin în Moldova, asigurând astfel domnia ereditară a familiei (dinastia) 
Cantemir. Tratatul prevedea, de asemenea, că întreaga putere a statului va fi exercitată 
de către Domnitor, acesta având dreptul de judecată suveran pe întreg teritoriul ţării. 
O prevedere extrem de importantă (şi singura care, practic, s-a materializat în timp) 
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se referea la faptul că, în caz de ocupaţie, familia domnitorului va avea drept de azil 
în Rusia. 

 Prin Tratat, Rusia se angaja să sprijine Moldova împotriva Imperiului 
Otoman, iar Moldova să se lăture cu oastea sa Rusiei în lupta împotriva otomanilor. 
Garnizoanelor ruseşti li se permitea cantonamentul pe teritoriul Moldovei numai pe 
timp de război. Rusia se angaja să nu se amestece în treburile interne ale Moldovei 
atât în plan politic sau legislativ, dar şi cultural, religios sau lingvistic. Moşierilor ruşi 
li se interzicea să achiziţioneze pământuri în Moldova şi să-şi strămute aici ţăranii 
iobagi de pe teritoriul Rusiei. 

 Interesat de remarcat, unele prevederi ale tratatului priveau deopotrivă şi 
Ţara Românească (Valahia/Muntenia) deşi aceasta nu fusese parte la negocieri şi 
la realizarea acordului de voinţă. Ele se refereau la autonomia acestora în materie 
de politică externă, la încetarea obligaţiilor de plată către Imperiul Otoman, la 
recunoaşterea vechilor hotare şi la reglementarea staţionării trupelor ruseşti pe 
teritoriul acestora numai pe timp de război. Aceste prevederi, coroborate cu 
”defecţiunea” unei părţi a clasei politice muntene (inclusiv a unei părţi din familia 
domnitoare a Brâncovenilor) şi a unui corp de oaste muntean, precum şi cu o apreciere 
ulterioară evenimentelor al lui Cantemir despre trădarea pe care Domnitorul muntean 
ar fi săvârşit-o faţă de Ţarul Rusiei (refuzând să-şi respecte promisiunea de a i se 
alătura în 1717, în lupta contra Porţii Otomane) par a susţine ideea acelui proiect mai 
vast al lui Dimitrie Cantemir de armonizare politică a celor două principate româneşti 
fie printr-o uniune nominală, fie prin punerea negociată a celor două entităţi sub un 
protectorat străin prietenesc. 

 Este interesant de remarcat că, fără nici o legătură cu vreo intenţionalitate 
a autorului, ci – pur şi simplu din motive obiective decurgând dintr-un anumit 
amplasament  geografic natural – aria geografică implicată în analizele cantemiriste 
este situată în spaţiul care, două secole mai târziu, va fi definit de Mackinder sub 
numele de Heartland – Insula Lumii, zonă despre care geopoliticianul britanic 
susţinea că “cel ce stăpâneşte Insula Lumii va stăpânii lumea”. Greu de crezut că, 
pe vremea lui Cantemir, atunci când Rusia abia ieşea - pentru prima dată - la Marea 
Neagră, vreun politician sau analist ar fi putut intui formularea unui astfel de concept 
geopolitic. Interesant, însă, este faptul că – bazat pe observaţia proprie a stării 
Imperiului Otoman şi pe analiza dinamicii acestui actor geopolitic (Incrementum et 
decrementum), Cantemir identifică în mod oportun şi corect marea putere, în creştere, 
care va domina treptat spaţiul în următorii trei sute de ani. Şi nu numai că intuiește, 
dar face şi o opţiune politică decisivă de tipul “pe viaţă şi pe moarte” şi anume 
una pe care şcolile de gândire politică modernă o numesc astăzi “bandwagoning” 
(ataşare): trece din tabăra otomană în tabăra rusă într-un moment în care conflictul 
ruso-turc nu fusese tranşat în ceea ce privea stăpânirea (dominaţia asupra) teritoriului 
statelor românești dunărene. Prin opţiunea sa, despre care – din perspectiva vitezei 
de evoluţie a opţiunilor/deciziilor strategice - putem presupune că nu s-au născut 
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în momentul în care au devenit cunoscute public ci, probabil, cu mult timp înainte, 
Cantemir angajează viitorul românilor pentru multe secole. Soluţia pentru care 
optează – în contextul implacabil al unei dileme de securitate pe care astăzi am fi 
tentaţi să o categorisim drept alegere între două rele – respinge ideea balanţei de 
putere ca fiind, probabil, nerealistă. 

 Aparent simplă, alegerea (rezultat al unei analize politice temeinice, de 
lungă durată şi direct interesată) nu a luat în considerare numai dinamica fluidă a 
conflictului ruso-turc, ci întregul evantai al mişcărilor de pe o scenă aproape haotică 
pe care evoluau numeroşi alţi actori mai mult sau mai puţin semnificativ din punct de 
vedere geopolitic. În fapt, marile interese strategice în coliziune erau nu două, ci trei: 
de aproape două secole, conflictul principal în zonă era cel dintre Imperiul Otoman 
şi Europa Apuseană, reprezentată politico-militar de Sfântul Imperiu German de 
Origine Romană, iar religios – de Sfântul Scaun. Rusia Ţaristă, Rusia lui Petru 
cel Mare, cu  cele două aspiraţii occidentaliste majore – ieşirea la Marea Baltică 
şi ieşirea la Marea Mediterană – este doar noul venit, transformând un conflict 
bilateral într-unul trilateral, aproape fără nici o posibilitate combinare a între ele. 
Se confruntau nu doar trei politici expansioniste (cu geneză naturală: trei imperii în 
căutarea frontierelor finale, a limitelor teritoriale într-o zonă în care nu există “detalii” 
geografice convingătoare), ci şi trei blocuri etnice substanţial diferite (turco-otoman, 
germanic, slavo-rus) animate de trei religii în divergenţă ireconciliabilă probată 
istoric de secolele ce vor urma (islamismul de sorginte extraeuropeană, catolicismul 
euro-vestic şi ortodoxia post-bizantină euro-estică/euroasiatică). 

 Tabloul contradicţiilor este, însă, unul mult mai complicat pentru omul politic/
analistul politic/geopoliticianul român al epocii [termenii trebuie luaţi în considerare 
în sensul în care sunt utilizaţi astăzi, dar, desigur, circumscrişi contextului epocii] 
chemat să decidă pentru sine (să acceadă la putere; să devină puternic, să exercite 
puterea; să-şi conducă neamul; să fie conducător; să-şi împlinească destinul asumat) 
dar şi pentru ceilalţi, fără ca aceştia (marea lor majoritate) să se poată exprima asupra 
opţiunilor.  Evoluau activ, în spaţiul geopolitic carpato-danubianp-pontic (denumire 
sintetică şi expresivă sub raport substanţial, care nu cred că poate fi atribuită, ca 
urmare a utilizării excesive – nici măcar postum – vreunei vremelnice experienţe 
politice) numeroşi alţi actori geopolitici dimensiuni mai mici, dar nu mai puţin 
dăunători adesea. Este vorba de:

 - Hanatul Tătar al Crimeii - rămăşiţă târzie a Hoardei de Aur – entitate 
politică autonomă, cuplată strategic la politica Imperiului Otoman, dar şi de tătarii 
nogai (nohai) din Buceag, care – fără să exercite o formă efectivă de dominaţie 
statală, afectau grav autonomia principatului şi evoluţia proceselor economico-
sociale normale. De secole, tătarii reprezentaseră pentru spaţiul geopolitic românesc 
o ameninţare existenţială (prezenţa sau incursiunile lor periodice în acest spaţiu 
constituie unul din argumentele considerate obiective care explică întârzierea 
procesului de cristalizare statală a românilor din spaţiul extracarpatic). În vremea lui 
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Cantemir, formaţiunile etno-politice tătărăşti din nordul Mării Negre (inclusiv de la 
nord de Gurile Dunării) nu mai reprezentau un pericol mortal, dar constituiau încă un 
factor de insecuritate major, fie asociat acţiunilor militare ale armatelor otomane, fie 
prin incursiuni de pradă desfăşurate pe cont propriu, contrar obligaţiilor de protecţie 
asumate de Imperiul Otoman. 

 - Regatul Poloniei: considerat, în contextul luptei împotriva expansiunii 
otomane, un aliat natural, s-a comportat, adesea, la fel ca oricare altă putere 
expansionistă, urmărind ca – dincolo de moralitatea scopului (respingerea dominaţiei 
otomane) – să-şi asigure propriile avantaje. În acest context, desele confruntări 
militare cu turcii, purtate pe teritoriul Moldovei, au produs populaţiei locale aceleaşi 
daune ca şi incursiunile tătărăşti. În plus, suzeranitatea poloneză nu putea fi cu nimic 
mai bună decât oricare altă stăpânire străină (în acest sens: închinarea lui Ştefan; 
impunerea unor domni; conflictele cu Mihai Viteazul, etc.).

 - Regatul Ungariei: dominant asupra Moldovei încă din faza timpurie a 
statalităţii, supus presiunilor otomane şi celor habsburgice mai apoi, îşi pierduse mult 
din agresivitate dar nu încetase de a fi un pericol pentru statalitatea şi integritatea 
teritorială a principatelor române extracarpatice. Incursiunile periodice – aşa cum 
fuseseră cele din timpul domniei lui Constantin Cantemir – vizau regiuni bogate 
(pentru pradă), obiective strategice - cetăţi, capitala (scopuri politice sau/si militare), 
capturarea domnului sau a unor tezaure, etc. Justificate, adesea, prin lupta împotriva 
turcilor sau tătarilor, unele dintre aceste inscursiuni s-au produs la joncţiune dintre 
cele două principate române, dinspre Cotul Catpaţilor spre Galaţi-Brăila, dincolo de 
care se găsea centrul de gravitate al dominaţiei otomane asupra principatelor române 
– fosta Basarabie originară (teritoriu de la nordul Dunării maritime aparţinând cândva 
Basarabilor munteni), cu raialelele/cetăţile devenite turceşti Chilia, Cetatea Albă, 
Bender şi Buceagul tătar. Acţiunile cu semnificaţie geopolitică ale formaţiunii statale 
maghiare erau însă mult mai complicate din cauza particularităţilor formării, evoluţiei 
şi existenţei acestei puteri care, în Transilvania, se caracteriza prin faptul că grupul 
etno-politic maghiar coexista disarmonic cu cel românesc şi, într-o formulă mai 
productivă cu cel germanic autohton. Ca urmare, forţată de împrejurări şi prizonieră 
unei politice care – în plan istoric – se va dovedi falimentară, formaţiunea statală 
ungară trebuia să ţină cont, în formularea şi urmărirea scopurilor sale geopolitice, 
de o serie de cerinţe contradictorii generate de confruntarea cu aspiraţiile (legitime) 
ale românilor, ce se manifesta atât în plan intern (în Ardeal) cât şi în plan extern (în 
relaţiile cu cele două state româneşti     

 - Formaţiunile căzăceşti din Ucraina sempentrională şi medie de azi, 
dependente succesiv de ruşi, de polonezi sau de tătari, ori aflate într-un spaţiu 
caracterizat mai degrabă de vidul de putere, şi reprezentând uneori rolul aliatului 
necesar în rezistenţa otomană, alteori rolul de asociat al incursiunilor poloneze 
ori de participant la eforturile de respingere acestora. Din perspectiva concretă a 
comunităţilor locale, aceste acţiuni ale cazacilor sunt, de regulă, nefaste, iar din 
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perspectiva Domnitorului – o sursă majoră de îngrijorare şi de pagubă pentru visteria 
domnească. Aprecierea nu este una care epuizează semnificaţia sau percepţia locală 
(ori centrală) a unor acţiuni căzăceşti care, în circumstanţe specifice, au putut fi 
privite ca prieteneşti sau utile.                 

      Integrate unor astfel de preocupări, consideraţiile privind conceptul de “Cea 
de-a Treia Romă” a fost, pentru multe secole, factorul propulsor al politicii externe 
expansioniste al Imperiului Rus. “Geografia mentală” a pan-ortodoxiei are o ierarhie 
strictă, punând Pentarhia antică la nivelul cel mai înalt. Ar urma bisericile apostolice 
(de exemplu, biserica Gergiană sau biserica Cipriotă) pe nivelul doi, iar apoi celelte 
biserici în ordinea vechimii lor istorice în dobândirea autocefaliei. Contrar acestei 
reguli, şi din motive politice vizibile, Biserica Rusă a dobândit o greutate practică 
mult mai mare şi un comportament frizând, adesea, aroganţa. Persecuţia permanentă 
şi în creştere a credincioşilor creştini în cadrul Imperiul Otoman a constituit unul 
din impulsurile şi argumentele majore care au conferit şi consolidat Bisericii Ruse 
(şi politicii imperiale expansioniste pe care aceasta a sprijinit-o organic) statutul 
autoasumat de Cea de-a Treia Romă. În acelaşi timp însă, o contribuţie importantă 
la promovarea imaginii Moscovei drept Cea de-a Treia Romă a avut-o Patriarhia 
Ecumenică de la Constantinopol, interesată în sprijinul politic al noului imperiu 
oriental în ascensiune. Pentru atingerea obiectivelor sale expansioniste în spaţiul est- 
şi sud-est european, Imperiul Ţarist a utilizat cu succes contradicţiile sociale şi de 
clasă din statele vecine dominate de Imperiul Otoman.   

 Desfăşurarea reală a evenimentelor din anul 1711, consecutive Tratatului de 
la Luţk nu a fost una în concordanţă cu proiectul geopolitic cantemirist. Pregătirile 
militare ale Rusiei au fost pripite, superficiale şi nesustenabile, atât din cauza 
resurselor încă limitate ale Imperiului cât şi din cauza caracterului încă secundar 
al teatrului de operaţii ponto-danubian pentru Imperiul de la Sankt Petersburg. O 
a doua cauză majoră a deznodământului dezastruos (pentru Dimitrie Cantemir) al 
conflictului a constituit-o reacţia neanticipat de puternică a Imperiului Otoman care, 
împreună cu aliatul tătar, a reuşit să mobilizeze în timp foarte scurt un corp de oaste 
de peste cinci ori mai numeros decât al coaliţiei moldo-ruse; acest raport de forţe 
complet nefavorabil explică apoi lentoarea istorică a ascensiunii militare a Rusiei în 
zonă, căreia i-au trebuit peste 150 de ani pentru a dobândi controlul militar al spaţiului 
ponto-danubian. O a treia cauză a decurs din condiţiile climaterice nefavorabile 
– secetă cumplită, temperaturi foarte înalte – care au afectat mai sever liniile de 
manevră, de comunicaţii şi aprovizionare mai lungi ale Rusiei, istovind trupele şi 
privându-le de resurse. A fost favorizat beligerantul cu astfel de linii mai scurte, cu 
mai multe puncte de sprijin în infrastructura teatrului de operaţii.

 Ca urmare, în bătălia care a avut loc la 8-9 iulie 1711, pe malul stâng al 
Prutului, lângă satul Stănileşti, oastea ruso-moldovenească a fost înfrântă, partea rusă 
acceptând un armistiţiu umilitor. Pentru Domnitorul Moldovei însă, deznodământul 
războiului constituie sfârşitul carierei politice active şi al visului de a conduce 
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Moldova (sau, poate, precum Mihai, neamul  românesc) spre independenţa faţă de 
turci care intră într-o paranteză istorică definitivă. Dimitrie Cantemir se refugiază, 
împreună cu un mare număr de boieri şi curteni, în Rusia unde primeşte adăpostul 
stabilit prin Tratatul de la Litţk (potrivit rangului său princiar) şi unde (fără a-şi fi 
părăsit visul) se angajează treptat într-o carieră activă de consilier politic expert în 
otomanologie şi, de ce nu? – de alternativă (posibilă) la domnia Moldovei, dar şi mai 
sigur, într-o carieră ştiinţifică prodigioasă care îl va face cunoscut ca primul savant 
enciclopedist român de  talie europeană. 

 Interesant însă de reţinut că momentul geopolitic al cărui protagonist a fost 
Dimitrie Cantemir va marca pentru următorii trei sute de ani, în mod substanţial, 
destinul neamului românesc. În acest interval: declinul Imperiului Otoman s-a 
accelerat semnificativ, începutul de secol XX marcând sfârşitul său definitiv; Rusia 
a devenit puterea dominantă covârşitor asupra spaţiului nord-pontic, reuşind, până la 
sfârşitul Celui de-al Doilea Război Mondial, să stăpânească efectiv mai mult de 60% 
din litoralul pontic, pentru ca, la sfârşitul Războiului Rece, să revină, formal, aproape 
la dimensiunile din vremea lui Cantemir. După care, să dea semne că pare a-şi relua 
mişcarea pendulară cu amplitudine istorică sub forme mai vechi sau mai noi. 

 De remarcat, totodată că, în mod surprinzător, câteva detalii geopolitice 
semnificative pe relaţia ruso-română, pe care fie acţiunea lui Cantemir, fie opera sa 
le-a marcat atunci, să aibă şi azi o rezonanţă aproape la fel de efervescentă ca şi 
atunci; ele se numesc, ca şi atunci: Nistru, Prut, Buceag, Moldova şi moldovenismul, 
garnizoane în timp de conflict (nistrean ori transnistrean, spre exemplu), Gurile 
Dunării sau alte câteva. 

 Rezonanţa lor istorică tinde, însă, a se stinge treptat, în creuzetul noii 
geopolitici a Marii Negre unde noul actor - Uniunea Europeană – îşi croieşte drum 
cu instrumentele paşnice şi constructive ale unui viitor dezirabil pentru toţi. 

 A  încerca să găsim filonul acestui mesaj în viaţa şi opera lui Dimitrie 
Cantemir – omul politic al epocii sale – poate că nu este un îndemn prea temerar ori 
prea lipsit de realism. 

În Descrierea Moldovei, Dimitrie Cantemir menţionează, de mai multe 
ori, prezenţa obişnuită a negustorilor şi târgoveţilor de vază la Iaşi, la principalele 
ceremonii ale Curţii, în primul rând la instalarea domnilor (p. 170, 172, 226, 236). 
Menţionarea lor repetată reflectă percepţia stabilă a autorului cu privire la apariţia 
(embrionară) şi afirmarea unei noi noua clase sociale – burghezia, la a cărei origine 
se situau comercianţii, cei numiţi în funcţii administrative (în demnităţi publice), 
birocraţia şi casta militară superioară. De menţionat că numirile în funcţiile de 
demnitate publică asigurau, ca regulă, accesul în rândul claselor privilegiate, 
respectiv a clasei politice a epocii. Prin extinderea şi “împrospătarea” clasei politice 
din vremea lui Cantemir, începe de fapt, un proces îndelungat de reconfigurare a 
mecanismelor de generare a guvernării şi a sistemului de alianţe politice.   

DIMITRIE CANTEMIR - 300 DE ANI
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Prof.univ.dr. Constantin-Gheorghe BALABAN

Dimitrie Cantemir, al doilea fiu al lui Constantin Cantemir, răzeș din 
Siliștea, ținutul Fălciului, ridicat în ranguri prin propria-i destoinicie, 

s-a născut la 26 octombrie 1673. Încredințat spre educare profesorului, teologului 
și filozofului Ieremia Cacavela, un politolog vestit și un predicator foarte talentat, 
originar din Creta, cu studii la Viena și la Leipzig (Lipsca) își continuă studiile 
începute la Iași frecventând, ulterior1, la Constantinopol2, capitala Imperiului Otoman, 
devenit centrul de întâlnire al culturilor orientale cu cele ale apusului, Academia 
Patriarhiei Ortodoxe, instituție de învățământ superior celebră, continuatoarea 
vestitei Universități a Bizanțului, cu profesori care luaseră contact din plin cu știința 
Occidentului, în primul rând cu Școala grecească de la Veneția și cu Universitatea 
din Padova. Este perioada și locul unde Cantemir adaugă la studiul teologiei, care 
rămânea totuși preponderant, literaturile și limbile clasice ale antichității grece și 
latine, filosofia, istoria, medicina, geografia, logica, matematica etc., însușindu-și, 
totodată, cele mai variate cunoștințe din domeniul culturilor turcă, persană și arabă, 
odată cu deprinderea curentă a limbilor respective.

Devenit mai târziu, autor, cărturar, enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, 
istoric, lingvist, muzicolog, compozitor, om politic și scriitor român, Dimitrie 
Cantemir – primul român ales membru al Academiei din Berlin în 17143 – este cel 
care va aduce problemele românești în atenția Europei și, în general, a marilor puteri 
ale vremii, precum Germania, Imperiul Otoman și cel Țarist, manuscrisele fiind 
plasate, ulterior, pe rând, în diverse arhive de seamă din Rusia4. Mai mult decât atât, 
în opera lui, influențată de umanismul Renașterii și de gândirea înaintată din Rusia, 
s-au oglindit cele mai importante probleme ridicate de dezvoltarea social-istorică a 
Moldovei de la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea. Și 
nu numai. Prin scrierile sale, Dimitrie Cantemir  aduce o contribuție excepțională 
la cunoașterea civilizațiilor din spațiul european. Toate scrierile sale literare, dar și 
filozofice, au valoare de comunicare și de conexiune în spațiul intercivilizațional. 
1  Ion ROTARU, Dimitrie Cantemir, Cele mai frumoase pagini...,Editura Prometeu, București, 1993, p. 5 și urm.
2 După ce tatăl său devine domnul Moldovei, începând cu anul 1688, la vârsta de 15 ani, Dimitrie Cantemir este 
trimis la Constantinopol, ca ostatec în locul fratelui Antioh, ca garanție a credinței voievodului față de Poartă.
3 Din corespondența privitoare la cooptarea lui Dimitrie Cantemir ca membru al Academiei berlineze reiese că  
recomandarea sa  a venit prin intermediul baronului Heinrich Hussen, savant german, aflat în slujba țarului Rusiei 
încă din 1902, ales academician din 1710, și care ”mijlocea relațiile dintre învățații ruși din Rusia și Societatea din 
Berlin”. Vezi Emil POP, Dimitrie Cantemir și Academia din Berlin, în ”Studii”, 22 (1969), nr. 5, pp. 825-847
4 Dimitrie Cantemir, Opere Complete, Vol. VI, Tomul 1, Ediție critică publicată sub îngrijirea lui Virgil CÎNDEA, 
membru al Academiei Române, Editura Academiei Române, București, 1996, p. 61

EUROPENISMUL LUI CANTEMIR
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Și chiar dacă nu au circulat, așa cum ar fi trebuit, ele rămân valoroase prin spiritual 
umanist și intercivilizațional. 

Descrierea Moldovei,  scrisă în întregime în Rusia și în limba latină5 pentru a se 
adresa unui cerc cât mai larg de cititori, și pusă oarecum sub patronajul Academiei de 
la Berlin6 ca focar european de cultură, este și rămâne cea dintâi scriere ştiinţifică a 
unui român destinată să facă cunoscută şi ştiută Moldova lumii învăţate din Europa7. 
Chiar dacă, timp de o sută de ani, acesta nu a fost cunoscută decât după ”tălmăcirea 
germană”8, tradusă la rândul ei în diferite limbi și numai atunci s-a știut de textul 
manuscris latin ”aflător în Rusia”. Mai mult, lucrarea Descrierea Moldovei rămâne 
valabilă pentru informaţia ştiinţifică a cercetătorilor de azi, şi nu numai, ca un jalon 
al istoriei culturii, în vremea în care a fost scrisă. Ea formează începutul celei de a 
treia perioade a activităţii de scriitor a autorului, perioada şederii în Rusia, pe care o 
putem numi perioada ştiinţifică a operei sale9. 

După îndelungate cercetări și reflecții, profesorul Andrei Pippidi stabilește mai 
limpede locul lui Cantemir în cultura românească și europeană, aducând în sprijin 
un important spor de informație – Viața lui Constantin Cantemir – ocupând un loc 
privilegiat în monumentul literar lăsat urmașilor săi de marele cărturar și rămâne, se 
pare, opera cea mai frecvent publicată după Descrierea Moldovei, în original sau în 
traduceri. 

Adăugăm Istoria Creşterii şi Descreşterii Imperiului Otoman – o altă carte 
scrisă în latină, în exil, între 1714 şi 1716, când Dimitrie Cantemir era consilier al lui 
Petru cel Mare, volum publicat post-mortem, în engleză, după ce fiul lui Cantemir a 
adus manuscrisul la Londra. 

Cartea este prima istorie substanţială a imperiului otoman într-o limbă 
europeană şi a rămas textul preferat de istorie pe această temă pe parcursul întregului 
secol care i-a urmat, primul volum din cele două ale traducerii franceze a „Istoriei 
creşterii şi descreşterii Imperiului Otoman”, carte publicată la Paris în 1743, fiind 
descoperit, ulterior, în lista colecției pe care fostul președinte american Thomas 
Jefferson o avea în biblioteca sa10. 
5  Scriind in limba latina, scriitorul se adresa lumii întregi, lumii învăţate. Prima lui lucrare se intitulează „Divanul sau 
gâlceava înțeleptului cu lumea sau giudețul sufletului cu trupul „, tipărită la Iași în grecește și în românește. Subiectul 
acestei cărți pornește de la epistola apostolului Pavel către Galateen. In scrierea lui Cantemir, în afară de aceste texte 
cu conținut religios, autorul face trimiteri la câteva personalități de marcă ale culturii: Cicero, Epictet, Seneca etc., 
apoi la marele umanist olandez Erasmus din Rotterdam. 21295nim68vjd6k
6  Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldavie, Editura Academiei Republicii Socialiste Româna, București, 1973, p. 7
7  Lucrarea este alcătuită pentru informarea geografică, pentru descrierea vieţii poporului, a organizaţiei de stat, a 
stării economice a Moldovei, pe un plan larg şi bine organizat din punct de vedere ştiinţific
8  Rândurile scrise de Cantemir au stat îngropate printre hârtiile lui Antioh Cantemir pană la moartea acestuia, în 
1774, când, prin hazardul unei licitații și a altor verigi întâmplătoare, a ajuns în mâinile lui Busching, editorul 
versiunii germane a Descrierii Moldovei
9  Pe larg, Camelia MOREANU, Descrierea Moldovei – Dimitrie Cantemir, 2002
10  Potrivit șefului Diviziei Europene a Bibliotecii Congresului SUA, Grant Harris, volumul ar fi ars împreună 
cu multe alte cărţi din incendiul devastator de la Capitoliu din ajunul crăciunului din anul 185, dar Biblioteca 
Congresului a obţinut, apoi, o copie a versiunii în engleză, „The History of the Growth and Decay of the Othoman 
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De unde și o concluzie: Preşedintele Thomas Jefferson cunoştea opera 

Domnitorului Moldovei, Dimitrie Cantemir, pe care a achiziționat-o, probabil, 
din perioada în care a fost reprezentantul SUA în Franţa, între 1785-1789. Așadar, 
descoperirea lui Grant Harris, șeful Diviziei Europene a Bibliotecii Congresului 
SUA, este de mare valoare.

Ca scriitor, savant şi gânditor, Dimitrie Cantemir a deschis calea modernităţii 
în cultura română şi ne-a dat primul certificat de europenitate majoră, la răscrucea 
dintre Orient şi Occident, fiind, din 1714, la propunerea filosofului Leibniz, membru 
al Academiei din Berlin, iar o parte din opera sa circulând în toată Europa (fie în latină, 
fie tradusă în limbile moderne de mare prestigiu cultural: germană, engleză, franceză, 
italiană), ba chiar şi dincolo de ocean (unde, nu demult, academicianul Virgil Cândea 
a descoperit originalul latinesc integral din Istoria Imperiului Otoman, pe care l-a 
şi editat în 1999 şi 2002). Cantemir este unul dintre primii învăţaţi europeni care au 
susţinut ideea creşterii şi descreşterii imperiilor.

Ca om al renaşterii, Dimitrie Cantemir, domnitor, mare gânditor și cărturar 
român, care a pus bazele unor specii literare, precum fabula, elegia, romanul alegoric, 
pamfletul politic, îşi desfășoară activitatea într-o epocă cu care începe o perioadă 
nouă de înflorire și afirmare europeană și chiar euro-asiatică a culturii române.  Mai 
mult, se poate spune că Dimitrie Cantemir a adus efectele și spiritual renașterii în 
spațiul culturii românești. 

A fost și rămâne o personalitate multilateral recunoscută. El este voievodul 
cărturar prin care poporul roman a înscris, pentru prima oară, numele unuia din fii 
săi în panteonul gloriilor universale. Este și rămâne, cum spunea George Călinescu, 
un “erudit de faimă european, voievod moldovean, academician berlinez, print rus, 
cronicar roman, cunoscător al tuturor plăcerilor pe care le poate da lumea, un Lorenzo 
de Medici al nostru „. Este cum bine se subliniază în literatura de specialitate, ,,întâiul 
om de știință român” a cărui operă face autoritatea în epocă și a cărei personalitate 
impresionează ca un simbol reprezentativ pentru umanitatea întreagă11. 

Și poate nu întâmplător, Grant Harris, Şeful Diviziei Europene a Bibliotecii 
Congresului SUA, spunea că de când a citit operele scrise de Dimitrie Cantemir, 
Domnitorul român îi aminteşte de preşedintele Thomas Jefferson12, al 3-lea 
preşedinte al SUA. Operele monumentale ale cărturarului român se află, în prezent, 
în posesia Bibliotecii Congresului SUA, Secţia de Carte Rară şi Colecţia. De fapt, 
cea mai mare colecţie de volume româneşti care se află în afara României: 80 000 de 
volume la care se adaugă, anual, aproape 1000 de alte volume. Se încearcă astfel să 
se asigure că, în posesia acestei instituții de cultură a națiunii americane, vor exista 
”colecţii universale care să arate geniul creativ românesc, volume ale românilor şi 

Empire”, carte publicată la London în 1734
11  http://www.descopera.ro/maratoanele-descopera/descopera-istoria-romanilor/5137979-dimitrie-cantemir-primul-
promotor-al-romaniei-in-europa, 2 decembrie 2009.
12  Grant Harris spune despre cei doi că au fost foarte educaţi, multilingvi, lideri în vremuri tulburi, scriitori importanţi 
care aveau şi alte talente în comun. Dacă Dimitrie Cantemir compunea muzică, Thomas Jefferson cânta la vioară.
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volume despre România, pentru ca aceste resurse să poată fi folosite pentru a studia 
România”13.

Toate acestea explică și prezența lui Cantemir la cancelariile europene, relațiile 
sale cu țări importante și, mai ales, cu oameni de seamă ai vremii din Germania, 
Olanda etc. Cu atât mai mult cu cât Dimitrie Cantemir a cunoscut foarte bine operele 
din vremea sa și, mai ales, pe cele literare și științifice din zona Poloniei, Olandei, a 
Germaniei. Și nu numai. 

A lăsat peste 800 de pagini de notări ale filozofului Van Helmont14 pe care l-a 
și folosit în elaborarea unor lucrări ale sale. Pentru că multe din lucrările sale au la 
bază studii ale unor personalități științifice și de cultură din Europa. De aceea, puteam 
aprecia că lucrările sale reprezintă un fel de sinteză în acest spațiu intercivilizațional. 
Poate acesta să explice de ce și  pe placa memorială de la intrarea în Palatul lui 
Dimitrie Cantemir din Constantinopol scrie:

”PE ACESTE LOCURI S-A AFLAT PALATUL REZIDIT ȘI 
ÎNFRUMUSEȚAT DE PRINCIPELE MOLDOVEAN DIMITRIE CANTEMIR 
SAVANT ENCICLOPEDIST DE RENUME EUROPEAN, AUTOR AL UNEI 
MONUMENTALE ISTORII A IMPERIULUI OTOMAN, CARE A TRĂIT LA 
ISTANBUL ÎNTRE 1688-1710″

“BU YERDE 1688-1710 TARIHLERI ARASINDA ISTANBUL’DA 
YAŞAMIŞ OLAN VE GEREK GENIŞ ANSIKLOPEDIK BILGISI GEREK 
YAZDIĞI OSMANLI IMPARATORLUĞU ADLI TARIH ESERI ILE AVRUPA’DA 
YAŞAMIŞ BULUNAN MOLDAVYA PRENSI DIMITRI KANTEMIR’IN 
YENIDEN INŞA ETTIRDIĞI SARAY BULUNUYORDU”.

Bibliografie selectivă

1. Dimitrie Cantemir, Opere Complete, Vol. VI, Tomul 1, Ediție critică 
publicată sub îngrijirea lui Virgil CÎNDEA, memnvru al Academiei Române, Editura 
Academiei Române, București, 1996,

2. Dimitrie Cantemir,Descriptio Moldavie, Editura Academiei Republicii 
Socialiste Româna, București, 1973

3. Emil POP, Dimitrie cantemir și Academia din Berlin, în ”Studii”, 22 (1969)

13 Doina SAICIUC, Dimitrie Cantemir în Biblioteca Congresului SUA, Wasinghton,  5 iulie 2010
14  Jan Baptista van HELMONT (n. 12 ianuarie 1580[1] - d. 30 decembrie 1644) a fost un alchimist, chimist, medic 
și fiziolog din Țările de Jos de sud. Pe lângă valoroase contribuții în domeniile mai sus menționate, i se atribuie 
introducerea cuvântului gaz, ca denumire pentru una din stările de agregare. În sfera preocupărilor sale, în afară de 
chimie, alchimie, medicină, au intrat multe alte domenii ca: fizică, farmacologie, botanică, teologie, metafizică, 
cosmologie, meteorologie, astrologie, magie http://ro.wikipedia.org/wiki/Jan_Baptista_van_Helmont
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Alice-Raimonda COLAN

  După trei veacuri de la urcarea pe tronul Moldovei a prinţului cărturar, 
Dimitrie Cantemir, acesta ne transmite mesajul său prin intermediul acestei scrieri şi 
a ales ca destinatar universitatea noastră creştină ce-i poartă numele, de două decenii. 
Mesajul său este:  ,,

 Mi-ar fi imposibil să gândesc, astăzi o altă poveste omonimă cu numele 
Dimitrie Cantemir faţă de cea pe care o întruchipez deocamdată. În orice caz, tărâmul 
fermecat al poveştii mele este şi va fi ţara mea, iar permanenta mea grijă a fost să 
împart lumea mea fermecată, cea a prinţului cu oamenii de rând....cu oamenii mei...
sigur nu în maniera prinţui lui Mark Twain...ci în maniera unui principe cărturar ce 
doreşte să împartă înţelepciunea si experienţa sa cu oamenii lui, să stea în mijlocul 
lor povestindu-le cum este în alte ţări şi să le contruiască o lume nouă...

Flacăra ce mi-a luminat viaţa a fost cea a dragostei mele pentru moşia mea şi 
am încercat să o păstrez vie pentru urmaşii mei.1

 Este foarte adevărat că eu ştiu precis cum am trăit şi pentru ce am trăit. Astăzi 
criticii literari mă numesc ,,filozof şi romancier”2, cronicarii moldoveni m-au numit 
,,om de ţeară, moldovean drept!”3,  m-au numit un simbol al cosmopolitismului după 
port4, insă eu v-am spus povestea înfruntării a două abstracţiuni diametral opuse: 
Binele şi Răul, Virtutea şi Viciul. V-am arătat atunci tărâmul desfăşurării luptei pe 
o scenă întoarsă pe dos ca un prezicător al unui univers ce va fi tulburat în chiar 
esenţa alcătuirii sale, univers ce generează haosul.5 

Din multele titluri atribuite mie de către măreţii mei urmaşi cel al cronicarilor 
moldoveni mi s-a lipit de suflet şi m-a conturat corect pentru portretul vieţii mele...
am trăit ca un moldovean drept şi am fost omul ţării mele, dar în ţara mea, de astăzi, 
nu mai sunt multe cum le-am lăsat, dar lupta Corbului cu Inorogul este în plină 
desfăşurare, o luptă-n sine, şi-mi pare firească, un război ce ne face pe noi să simţim 
1 Citat :,, Dulce este dragostea moşiei!” din Descriptio Moldavie ,opera lui Dimitrie Cantemir,  Editura Academiei 
Republicii Socialiste România, p,Bucureşti, 1973
2  Aluzie la George Călinescu-Istoria literaturii române de la origini până în prezent, pagina 35
3  Idem 2
4 Idem  3 (,, trăia printre literaţii turci cât şi printre ambasadorii creştini, şi costumul său jumătate european, jumătate 
european (justaucorps, cravată franceză, turban, şal, hanger) e un simbol al cosmopolitismului.”
5 Referire la opera lui Dimitrie Cantemir :,, Divanul sau gîlceava înţeleptului cu lumea”

DE ZIUA MEA....
(mesajul principelui cărturar urmaşilor săi)
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că suntem ai acestei moşii şi unde ne sunt rădăcinile, acolo vîrfurile şi unde ne sunt 
vîrfurile, acolo rădăcinile să le mutîm. Că într-acela chip toată stânca groasă şi 
pietroasă şi tot copacul crăngos şi frudzos supt noi va rămînea6  

Nu am fost un pasionat al subiectului filozofiei morţii, în scrierile mele, pentru 
că nu credeam că va aduce după sine cunoaştere, ci am crezut că sufletul odihnă 
nu poate afla până nu găseşte adevărul carele îl încearcă ori cît de departe şi ori 
cît de trudă i-ar fi al nimeri 7şi nu după mult timp, înţelepciunea te va încununa, 
trecându-te în cartea marilor săi eroi8, iar mie mi-au fost părinţi Platon, Aristotel, 
Seneca. Ştiam precis că nu voi fi dat uitării, iar paginile mele nu vor purta povara 
biografiei celui ce le-a creat, ci am ştiut că sunt şi voi fi urmaşul lui Stefan cel 
Mare şi-i voi sta alături şi eram sigur că din sânul Moldovei născut voi fi copilul 
trecutului, prezentului şi viitorului, pentru că mi-am iubit şi slujit ţara şi oamenii ei, 
i-am apărat, dojenit, lăudat şi le-am oferit credinţa cea dreptă întru Christos, m-a 
preocupat sufletul lor şi destinul lor, îndemnându-i să aleagă ,,masa dreptăţii, pîinea 
vieţii, vinul nemorţii şi poama de viaţă dătătoare”.9

Astăzi , oamenii mei îmi apreciază scrierile, ba mai mult le-au trecut peste 
hotare şi înţeleg că premiul Nobel nu se acordă pentru crâmpeie din opera literară 
a cuiva, ci pentru purtarea unui sau a altuia, aceasta mie mi-ar fi stârnit şi mai mult 
creativitatea, însă aprecierea urmaşilor mei mi-a oferit de secole, zeci de premii 
Nobel, iar alături de acestea am primit, ca orice domn al ţării, la orice decernare 
a premiilor, sute de aplauze de la oamenii pe care i-am iubit, repsectat, înţeles, 
cunoscut şi mi-am dorit să-mi semene, moldoveni, valahi, din Ţara de Sus , din Ţara 
de jos, din toată ţara lui Mihai Viteazu, cea a românilor de astăzi....ma văd acum, 
după trei secole în rolul nemuritorului din gravurile Bibliei olandeze...veşnic alături, 
veşnic observând şi notând despre faptele oamenilor mei.

Oamenii mei m-au numit în ultimul secol primul domnitor cu viziune europeană 
pentru moşia lor, pentru că le-am arătat calea Răsaritului, însă eu le-am dat scris 
că nimeni nu trăieşte decât în viaţa universală10, şi ştiu că acum către acolo se-
ndreaptă şi au uitat de hotarul trasat de mine pe Nistru.

V-am spus mai devreme că oamenii mei mi-au dat nume nume potrivite de 
filozof, cărturar, muzicolog, om politic, om de ştiinţă, teolog şi istoric al religiilor, 
moralist, interpret şi compozitor de muzică turcă, întâiul nume al literaturii ruse 
moderne de orientare occidentală  şi nu acestea mă fericesc astăzi, ci operele 
oamenilor tărâmului meu , ce fac cinste moşiei: Eliade, Eminescu, Alecsandri, 
Păunescu, Bălaşa, Enescu, Porumbescu,....mă opresc în a-i numi, fericirea numărului 
lor mare mă doboară....
6 Citat din Descriptio Moldavie, opera lui Dimitrie Cantemir,  Editura Academiei Republicii Socialiste România, 
pagina  11, Bucureşti, 1973
7 Dimitrie Cantemir, Divanul sau gîlceava înţeleptului cu lumea,  pagina 20-26, editura Minerva, Bucureşti, 1990.
8 Citat din Divanul, Opere Complete, editura V.Cândea, vol.I, Bucureşti, 1974, p.118, 120
9 Dimitrie Cantemir, Divanul sau gîlceava înţeleptului cu lumea,  paginile 14-15, editura Minerva, Bucureşti, 1990.
10  Citat din Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago- D. Cantemir, Călinescu-Istoria literaturii române de la 
origini până în prezent, pagina 37
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Mă bucur că numele mi-e purtat de lăcaşuri de cultură, că dascălii şi erudiţii 
vremurilor de astăzi mă consideră mai mult om de carte şi înţelept şi-şi cheamă 
copiii neamului sub numele meu spre întelepciune...iar astăzi am ales să vă vorbesc 
dintr-un astfel de lăcaş al culturii ...o mare universitate din ţara mea...unde oamenii 
mei iubesc cultura şi o împart din suflet spre cunoaşte în numele meu...

Nu am fost om politic, ci mi-am privit ţara mândră prin prisma omului politic 
şi nu mi-am dorit să fim plătitorii nimănui, ci mi-am dorit demnitatea moşiei mele.

Cred în clipe de nelinişte pentru iubita mea moşie, după trei secole că am 
fost fiul unui popor de geniu, al unei ţări mândre...am văzut istoria derulându-se 
sub ochii mei şi am înţeles că semnul închinăciunii neamului meu spre Răsărit le va 
deshide calea spre universalitate şi mai ştiu că adevărul istoric nu poate fi schimbat, 
că suntem în prezent ceea ce alegem în trecut.

Mi-a fost teamă de firea poporului meu, aprigă şi mult înţeleaptă, dar ştiu, 
astăzi că ei trăiesc pentru a-şi câştiga dreptul la demnitate, eu am fost ambasadorul 
ţării mele şi am stat în centrul de întâlnirea culturii orientale cu cele Apusene. Nu 
am fost părtinitor Moldovei, am aparţinut acesteia şi drept cinste locului în care 
m-am născut şi oamenilor lui, despre care am spus, citând un istoric polonez: ,,sunt 
oameni sălbatici în luptă şi de o mare vitejie şi nu este alt neam care, în privinţa 
gloriei războiului şi vitejiei să-i poată ţine piept, deşi au ţară mai mică, mai multor 
duşmani din jurul lor, cărora fără încetare le fac război sau se apără de războiul dus 
adus asupra lor:”11

Eu sunt conducătorul Moldovei de trei veacuri, dar astăzi Moldova mea este 
mult mai mare şi nu o ,,ţară mai mică” este Dacia unită, ţara stămoşilor mei, ,,o 
grădină nespus de încântătoare”12, ce-şi păstrează ruga sa cu Dumnezeu şi i se-
nchină doar acestuia.

Am fost domn şi-am fost şi spirit pentru oamenii mei ce afară de Dumnezeu 
şi de sabia nu recunosc pe nimeni mai puternic în ţara lor13, iar  războiul, pacea, 
viaţa, moartea şi bunurile tuturor locuitorilor depind de voia lor14, pentru că 
românii mei, de astăzi sunt oameni bravi şi demni, iar eu după trei secole în care 
i-am vegheat mă închin astăzi în faţa lor şi le mulţumesc că m-au făcut mândru de 
ţara mea, de ei , de veacuri.”

Acesta a fost mesajul princepelului cărturar , transmis nouă la ceas aniversar 
şi în calitate de tranmiţător al mesajului, îmi permit să-l citez pe principe, spunând: 
,,Omul drept nu va muri în veci!”15

11 Citat opera lui Dimitrie Cantemir,  Editura Academiei Republicii Socialiste România, pagina  123,125,Bucureşti, 
1973 din Descriptio Moldavie, 
12 Citat din Descriptio Moldavie, opera lui Dimitrie Cantemir,  Editura Academiei Republicii Socialiste România, 
pagina  101, Bucureşti, 1973
13 Idem 11
14 Idem 13
15 Citat  Dimitrie Cantemir, Divanul sau Gîlceava înţeleptului cu lumea, pagina 289 editura Minerva, Bucureşti , 1900
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Traducere din limba turcă de imanul ABDULAMIT EIT OMER  
din satul Valea Ţapului (Tekederesi), judeţul Constanţa   

STAREA IMPERIULUI OTOMAN PÂNĂ LA ANUL 1590 (OTOMAN 
1009)

Imperiul Otoman până la 1590 n-a avut Sultan. Mai mult de 60 ani a fost ocârmuit 
de către un Paşă Vizir. Cel din urmă vizir ce a condus Tara Turcească până în anul 

1590 s~a numit Sinan Paşa, comandantul întregii armate de ieniceri, care era cu mult mai 
numeroasă decât cea a Sultanului.

Din cauza unui mare răstimp de neînţelegeri, Imperiul se resimţea de o mare slăbiciune 
faţă de ţările vecine precum şi de o mare lipsă de bani în visteria ţării. Egiii (Egiptenii) şi 
Arabii, văzând slăbiciunea Turcilor, au năvălit cu război în ţara lor, ocupând un însemnat 
teritoriu. Acest război s~a făcut în anul 1591. Dar vestitul Sinan Paşa i-a izgonit tot cu 
război, ocupând toată Arabia.  După ce a făcut aceasta,  Sinan, împreună cu toată armata, 
s-a hotărât să aleagă un Sultan.

Sultanul ales se trăgea tot dintr-un neam de sultani şi anume dintr-o ramură a familiei 
Sultanului Suleiman. Pe acel sultan îl chema Mahomed. Pentru că el a urmat la domnie după 
sultanii Mahomed I şi Mahomed  II, poporul 1-a numit tot Mahomed I (Profetul)  în semn 
de  iubire.

De îndată ce Sultanul Mahomed a luat conducerea poporului turcesc,s-a gândit mai 
întâi să-şi întărească armata şi să-şi asigure graniţele. Era un om tânăr, de numai de 32 ani, 
ager la minte şi cu pricepere la război.

Fiind ajutat de Vizirul său Sinan Paşa, şi~a întărit toate cetăţile din jurul ţării afară 

CEL DINTÂI RĂZBOI AL IMPERIULUI 
OTOMAN CONTRA LUI MIHAI  

AL ROMÂNILOR

Întocmită de scriitorul Dimitrie CANTEMIR la anul 1704 (Otoman 
1122), după bucăţile scrise de turci şi găsite într-o odaie secretă din arhivele 
lor, cu titlul:. Chitap Biringi moharebe Otoman  memlehet Mihai à Moldovanân 
(Cel dintâi război al Imperiului Otoman contra lui Mihai al Românilor)
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de cele de pe malul drept al Dunării, pe care voia să le întărească mai târziu.  Din această 
parte nu se temea de război pentru că Turcii cunoşteau puterea Principatelor Româneşti, pe 
care tot ei le conduceau.

Cu schimbările Sultanului şi cu neînţelegerile din popor care au durat atât timp, visteria 
ţării ajunsese într-o mare lipsă de bani. Acest gol s-a dovedit în momentul când s-a zvonit 
că împăratul Rudolf  al Germaniei, împreună cu Austria  (Ţările din Apus) vor să declare 
război Turciei, lucru caro nu a fost adevărat, ci numai o spaimă.

Sfătuindu-se cu Vizirul său Sinan Paşa, care era comandant, Sultanul Mahomed 
l-a întrebat cum ar putea umplea  lipsa de bani în visteria ţării ? Atunci Vizirul i-a făcut 
cunoscut că de trei ani nu s-a luat haraciul din Valahia, - 3oo  pungi galbeni.

Acest principat al Valahiei era cârmuit de Domnul Alexandru, care cumpărase cu 
bani Scaunul acestei ţări de la Sinan Paşa, plus birul de 100 pungi galbeni pe fiecare an.

Domnul Alexandru nu plătise pe trei ani suma datorată şi, din cauza aceasta, poporul 
1-a poreclit Alexandru cel Rău.

Sultanul, cum a auzit de 300 pungi galbeni, a trimis trei solii, cu firman întărit de 
semnătura sa, să ia haraciul de la Alexandru cel Rău, Domnul Valahiei.

Solii au ajuns la Domnul Valahiei în luna  august  1592 arătându-i firmanul pentru 
ridicarea sumei datorite. Alexandru le-a spus că n-a putut strânge suma cu care ţara era 
datoare către Sultan, dar că sunt liberi să ia de la locuitori tot ce vor găsi: vite mari, vite mici, 
până chiar şi copii – băieţi şi fete – dintre cei mai frumoşi şi de la 10 ani în sus. Slujbaşii turci 
din Valahia au şi început beilicul pentru bir.

Numeroase convoaie de vite au trecut Dunărea în Dobrogea, iar pe copii i-au pus în 
caice şi i-au pornit spre Stambul,

Voievodul Alexandru, văzând jafurile făcute de Turci, fuge în Pocuţia.
După ce au terminat cu beilicul, solii au comunicat la timp Înaltei Porţi că birul 

s-a luat de la Valahia, mai mult decât trebuia şi că ei au pornit spire Stambul. Sultanul 
Mahomed a dat ordin Vizirului său Sinan Paşa, să facă o armată pentru întărirea cetăţilor 
din dreapta Dunării de la Silistra la Sulina cu un număr de 14.000 soldaţi. Incorporările 
tinerilor pentru completarea acestui număr se făceau foarte greu din cauză că făceau serviciu 
cel puţin şase ani. Numărul cerut de Sultan pentru facerea acestei armate s-a completat în 
primăvara anului 1593 (Otoman 10l2).

Sinan Paşa a lăudat către Sultan pe Omer Paşa ca om viteaz, că alături de el i-a învins 
pe Egii (Egipteni) şi că acesta ar fi cel mai bun comandant al recentei armate. După spusele 
lui SinanPaşa, Sultanul 1-a numit  pe Omer Paşa comandant. Pentru această numeroasă 
armată, Sultanul Mahomed a dat cel mai mare steag de pe atunci, Steagul Profeţial, cu pânza 
mare, verde, având semiluna cu cei trei luceferi. Mersul drapelului era cu dunga semilunii 
înainte, cei trei luceferi cu ramurile aşezate orizontal însemnau aşa:  Cel din mijloc, unde se 
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termină semiluna, aminteşte pe Alah, iar celelalte două pe Sultanii Mahomed I şi Mahomed 
II. Noului comandant  i s-a fixat ca  post de comandă Cetatea Asarlâc, iar Sultanul  i-a urat 
sănătate  lui şi întregii armate, biruinţe în luptă pentru apărarea ţării şi a scumpului steag.  
Omer cu  întreaga armată jură credinţă faţă de Sultan, Ţară şi Steag, pe Coran şi că va lupta 
până la moarte.

Sultanul îi dă pentru cazare,   pînă la noi ordine, oraşul Adrianopole.

OCUPAREA VALAHIEI DE CĂTRE DOMNUL MIHAI

Domnul Minai, auzind de fuga lui Alexandru de pe tronul Valahiei în anul 1593, 
cam pe la sfârşitul lui Martie, intră cu o  parte din armata sa – mai mult cavalerie –, pentru 
a  ocupa ţara. In marşul său spre Bucureşti, a fost primit cu cântece şi flori de către populaţia 
care-l aclama cu lacrimi de bucurie, blestemându-l în acelaşi timp pe fostul Domnitor care-i 
lăsase pradă Turcilor.

Domnul Minai, văzând voinţa poporului, înaintează cu mare curaj şi dragoste pentru 
această ţară. Prin satele prin care trecea-Domnul Mihai lua cu el pe locuitori, fără să le facă 
vreun rău.

Ajuns la marginea capitalei Bucureşti, a fost primit cu supunere de slaba armată a 
fostului domnitor şi de populaţie.

Armatele s-au unit,  formând una. Domnul Minai a dat ordin să se adune toţi turcii 
ce se află în acest ţinut  al ţării, cât se poate mai repede, la Bucureşti, fiind chemaţi de noul 
domn Mihai pentru a li se da bacşişuri şi mari funcţiuni. În câteva zile, jefuitorii acestei ţări 
s-au adunat  la Bucureşti. Turcii au crezut că Domnul Mihai a venit cu ordinul Sultanului 
Mahomed al lor.

Domnul Mihai opreşte câţiva turci mai deştepţi, iar cu ceilalţi formează un convoi, 
spunând că-i trimite sub pază la Stambul. Până la Dunăre nu a rămas picior de turc. Aşa 
a curăţat Mihai ţara.

Faţă da cei opriţi, Mihai se arătă blând, bun, nu serios. Ii întrebă: „Care dintre ei 
au avut slujbe pe lângă Domnul Alexandru?”. A găsit pe doi care avuseseră funcţiuni mari, 
încredinţate de Sultan în Valahia. Pe unul îl chema Asman Iusmen (Tasmangi), iar pe celălalt 
Ismail Memet (Echingi).

Asman lusmen avusese serviciul de control. El trebuia să vegheze ca domnul acestei ţări 
să nu facă nici o cetate pe malul stâng al Dunării. Armata să nu fie mai mare decât dă voie 
Sultanul şi arme să nu aducă din alte ţări.

Ismail Memet Echingi avea însărcinare de a rechiziţiona tot ce cerea Sultanul, atât în 
timp de pace cât şi în timp de război.

Domnul Mihai le făgăduieşte acestor doi slujbaşi averi mari şi funcţiuni mai bine plătite 
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dacă vor putea aduce ştiri din ţara lor în timp de 60 de zile dacă cetăţile cele mari sunt întărite 
cu armată şi pe unde ar putea el trece cu oaste spunându-le că vrea să dea ajutor Turcilor 
contra Ruşilor şi ca să umble cât se poate de ascuns. Aceşti doi trimişi şi-au făcut datoria faţă 
de Domn şi au adus ştiri bune. La trecerea Dunării l-au condus prin ţinuturile Dobrogei, pe 
unde au găsit vitele luate din Valahia.

Minai, timp de două luni de la  plecarea celor doi spioni, a chemat sub steag, de bună 
voie, o armată alcătuită numai din tineri. In scurt timp, s-a întregit numărul dorit, cu oameni 
armaţi pentru luptă, cu arme – cei ce aveau – iar ceilalţi cu măciuci, topoare, săbii, lănci 
şi altele. La terminarea celor două luni, cei doi trimişi ai Domnului Minai s-au înfăţişat 
înainte-i aducându-i ştiri chiar şi din Stambul. În primul rând, i-au spus că încorporarea 
marii armate s-a făcut foarte greu şi că, la  plecarea lor, armatele nu aveau ordin să plece 
înspre cetăţile Dunării. Că cetăţile erau păzite de gărzi slabe, iar comandanţii erau chemaţi la 
Stambul, să ia ordine: că armata era compusă numai din cavalerie.

Domnul Mihai le dă un repaus de 12 zile, apoi îşi împlineşte făgăduinţa şi le dă 
răsplata promisă la plecare.

INTRAREA DOMNULUI MOHAI ÎN DOBROGEA (luna iunie 1593, 
Otoman 1013)

Armata Domnului Mihai era alcătuită din Olteni şi Munteni şi număra 12.000 
oameni. Din aceşti soldaţi a lăsat în ţară 4.000, iar 8.000 trec Dunărea, conduşi de cei doi 
turci credincioşi lui Minai.  Trecerea s-a făcut prin locul unde este Olteniţa. Timp de 10 zile 
ele marş călare au umblat prin Ţara Turcească luând înapoi vite de tot soiul, pe care le treceau 
Dunărea în Valahia.

Ajunse cu călcarea până la Târgul Mic, ce se spune pe turceşte Bazargic.  Din zona 
aceea au luat-o spre Dunăre, pe un drum negru, mare, ce leagă Dunărea cu Batova-Balcic, 
numit  Gogiomah su Dermen (Drumul norilor de apă)  distrugând câteva cete de Turci şi 
Tătari ce i s-au împotrivit.

LUPTA DOMNULUI MIHAI CU OMER PAŞA ÎN PĂDUREA 
IECHINI ORMNAN DELI (22 iulie 1593, Otoman 1013) 

Sultanul Mahomed, primind ştiri că Domnul Mihai i-a jefuit o parte din ţară pustiind 
tot ce s-a întâlnit, dă poruncă lui Omer Paşa să meargă contra sa. Omer Paşa, cu l0.000 
soldaţi călăreţi, pleacă pe uscat în căutarea Domnului Mihai,iar cei 4.000 pedestraşi pe mare 
cu corăbiile.

Marşul călare pe timp de căldură se făcea numai noaptea cu mare pază, iar ziua 
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armata se repauza prin păduri.
Mergând mai multe zile pe drum ce ducea spre Cetatea Silistra pentru a tăia drumul 

Domnului Minai, Turcii au ajuns în ţinutul Curt-Dunar. De aici a aflat în ce parte a luat-o 
Domnul Minai cu armata sa. Nu a trimis la Silistra nici un efectiv, având nevoie ele toată 
armata.

Domnul Mihai, în marşul său de operaţii, făcea mai multe întorsături, aşa că Omer 
Paşa umbla cu  oştirea buimăcit.

Văzând acest paşă că întâlnirea lui cu Domnul Mihai este grea, s-a hotărât să ia 
drumul său de comandă Asarlâc. Din localitatea Cainargeaua Mare, a luat drumul spre post, 
spre răsăritul codrului Iechini Orman Deli, ce se află între cetatea Asarlâc Teche-Deresi, avînd 
satele Dobromir Vale, Dobromir Deal şi se isprăvesc cam la patru kilometri de un sat vechi 
de locuitori persani, rămaşi de pe timpuri, numit  Checideresi  (Pârâul Caprei ). Ajunşi cam 
la un sfert de codru, în marş, au găsit drumul morilor. Făcându-se ziuă el a ordonat repaosul 
în nişte poene cu fâneţuri multe.

Întocmeşte paza trupei, i se face cortul pe o movilă înconjurată de păduri, iar pe vârful 
cortului arborează drapelul său profeţial, după obiceiurile  şi ordinele de atunci.

Vântul adia uşor pânza mare şi verde, brodată cu fir auriu, iar de pe pajura semilunii, 
cădeau, vertical în jos, doi ciucuri mari din fir auriu ţinuţi de o panglică verde de mătase 
brodată în stele aurii: în mijlocul pânzei de mătase era brodat cu fir de aur nodul cel mare al 
Imperiului Otoman (marca) în tuspatru colţuri avea semiluna cu cei trei luceferi brodaţi cu fir.

Nu departe de acest loc de repaos al armatei lui Omar Paşa, prin codru, tot pe acest 
drum se afla o movilă mai mare ca aceasta şi mai sus ca a lui Omar Paşa, cam la o jumătate 
de kilometru distanţă, unde se găsea armata Domnului Mihai.

Observatorii au văzut poposirea armatei turceşti şi au înştiinţat pe domnul Minai.  
Domnul Minai, văzând că armata turcă s-a apropiat, şi-a împărţit trupa în şase părţi, 
apropiate unele de altele potrivit desfăşurării pentru luptă, spunându-le să fie cu cea mai mare 
băgare de seamă şi fără nici un zgomot.

Domnul Mihai cerceta des detaşamentele sale şi aştepta mişcarea trupei turceşti pentru 
a nu-i scăpa din mâini.

Terenul de luptă al armatei iui Minai era foarte bine ales, cu mai multe  poene şi fără 
dealuri.

La ora l după amiază, Omer  Paşa cheamă în faţa cortului său verde ofiţerii şi fac o 
sfătuire, dându-le poruncă să fie cu băgare de seamă până vor ieşi din pădure, şi că trupa mai 
are un ceas repaos până la plecare. Asarlâc avea de la acest loc 5-6 kilometri pe drumul ce 
apucase mai de-a dreptul fără să mai dea prin alte sate din cauza dealurilor şi codrului prea 
des şi drumuri rele.

Fiind, ora de plecare, se sună echiparea şi pornirea la drum. Semnalul de marş turcesc 
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a deşteptat întreaga armată a Domnului Mihai.
Aşteptarea lor  era foarte mare. In marş, trupa turcă cam la distanţă de 500 metri, a 

primit un semnal din partea înaintaşilor patrulelor turceşti pentru  pregătirea de luptă. Aceştia 
văzuseră puţini soldaţi romani ca observatori pe movilă.

Nu a putut armata turcă să se desfăşoare bine pentru luptă şi a fost atacată din şapte 
locuri de armata Domnului Mihai.

In această învălmăşeală, Românii trimiteau mereu la pământ trupa turcească. Domnul 
Mihai năpustindu-se cu căpitanii săi spre Omer Paşa, cu care se luptă cam mult; în primul 
rând, până a nu-l lovi Domnul Mihai pe Omer,   acest Omer i-a lovit calul Domnului Mihai, 
de moarte.

Bietul dobitoc, de durere, se năpusti mai cu putere spre Turc şi, de astă dată, Domnul 
Mihai izbi cu putere pe Omer Paşa în spinare cu sabia sa.

Omer Paşa văzându-se rănit de moarte, lăsă comanda lui Murat Tembia să ducă până 
la sfârşit lupta, iar el se retrage pentru pansare.

Văzându-se că lui Omer Paşa ii este mai rău, a fost dus mai departe la un sat 
cerchezesc. Călătoria până la acest sat a fost de 4 ceasuri spre răsărit.

Căpitanul Buzescu, văzând calul Domnului Minai rănit de moarte, descăleca de pe 
al său şi îl dă Domnului, iar el, căpitanul, încalecă pe unul din armata turcă, un armăsar 
arăbesc.

Lupta merge înainte, crâncenă, Domnul Mihai se repede cu furie la drapelul turcesc, 
unde lupta era foarte grea. Seara a venit, iar la întunecimea codrului şi a nopţii, drapelul, nu 
s-a mai putut vedea.

Pe jos zăceau sute de morţi, izbânda fiind de partea Românilor.
Turcii se retrag distruşi şi speriaţi de acest măcel, pierzându-şi şi drapelul cel mare.
In trei zile după această luptă, s-a mai format o mică oştire din cei ce mai rămăseseră!
Omer Paşa, auzind de pierderea drapelului şi a armatei sale, distrusă mai mult de 

jumătate, înştiinţează pe Sultan, iar el se stinge din viaţă în câteva zile, lăsând cuvânt să-i 
pună numele său la acest sat, căruia i s-a zis Cara-Omer-Paşa, până la moartea Sultanului 
Mahomet, care a dat ordin, înainte de moarte, să nu-i mai zică Paşa ci numai Cara-Omer.

Aşa s-a sfârşit cu această luptă.
În zorii zilei de 23 iulie, Domnul Mihai îşi adună rămăşiţele oştirii sale, merge la 

locul unde s-a început lupta, adunându-şi răniţii, cei de prin pădure, iar cei sănătoşi prind caii 
turceşti şi româneşti şi se pregătesc de plecare.

Domnul M iha i face apelul armatei sale. Din cei 8.000 de români, are pe acest loc de 
luptă 2.000 morţi iar răniţi 1.100, pe care i-a dus în ţară pe cai, pe cei mai uşor răniţi i-a 
dus pe jos. 

Domnul Minai ţine o cuvântare până a nu pleca:

DIMITRIE CANTEMIR - 300 DE ANI



51UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010

„Sunt mulţumit de felul cum mi-aţi arătat că ştiţi a lupta. Ştiţi cum să plătiţi celor ce 
vor îndrăzni să ne calce hotarul ţării noastre. Nerăbdarea mă face să vă întreb mai înainte de 
cele ce mai am de spus - care din voi aţi .pus în stăpânirea voastră steagul turcesc?”

Nimeni nu a răspuns la această întrebare. Domnul s-a întristat de această tăcere.
Cu lacrămi în ochi vorbeşte de morţi: „Luptători dormiţi în pace pe aceste locuri 

depărtate de căminele voastre.  Din sângele vostru ce a curs pe acest pământ se vor .naşte alţi 
ostaşi care şi ei la rândul lor vor şti să-şi apere moşia după cum voi aţi ştiut. Dacă bunul 
Dumnezeu nu a vrut să ducem cu noi semnul cel mare şi scump, pentru care am luptat cu atâta 
vitejie, s-a dus însă vestea, până la Stambul, că Mihai cu ai săi ştie să se războiască.”

Strângându-şi armata, dă foc cetăţii Asarlâc, luându-şi drumul spre Silistra, unde mai 
poposi puţin şi de ciudă i-a pus foc şi acesteia, omorând pe cei ce s-au împotrivit.

Trece Dunărea  şi astfel a terminat  prima  luptă cu Turcii, pe teritoriul lor.
Murat Tembia, pe ziua de l august, îşi strânge rămăşiţele trupei sale, caută drapelul 

mai bine de şase zile, apoi se convinge că este luat de Români. Printr-o depeşă spune Sultanu-
lui Mahomed cele întâmplate şi mai presus de toate spune despre cei doi slujbaşi Turci din 
Bucureşti, care au servit pe Domnul Mihai la intrarea în ţară, cum şi la  ieşirea din ţară, 
Asan Iusmen Tasmangi şi Ismail Memet  Echingi.

Murat Tembia îşi adună morţii de legea lui şi formează două cimitire, unul lingă 
movila de unde s-a început lupta, iar cel de al doilea în marginea Dobromirului ce i s-a zis 
(Gaidagi mezarlâ)  Cimitirul Cimpoierului Turc, care ole cânta în timp de repaus. 

Pe morţii români i-au lăsat neîngropaţi, zicându-le (ghiaur chiopec icinea): Nelegiuiţilor, 
câinii să vă mănânce, că aţi călcat pământul ţării noastre.

Sultanul Mahomed, primind ştirea despre distrugerea armatei sale precum şi de 
moartea lui Omer Paşa şi pierderea drapelului profeţial, se supără rău, precum şi vestitul său 
Sinan Paşa care îşi cere voie să pedepsească foarte aspru pe cei doi trădători turci, precum şi pe 
Domnul Mihai, căruia să-i prefacă ţara în paşalâc.

Sultanul a dat voie lui Sinan care, cu o numeroasă armată, izbuti să ocupe Bucureştiul. 
Cea dintâi grijă a fost de a trimite pe cei doi trădători sub pază la Stambul.

Bietul Sinan nu a mai stat decât câteva zile, fu alungat de viteazul Domn Mihai, cu 
armata mai puţin de jumătate. Sinan Paşa s-a întors ruşinat în ţara sa. 

Cei doi trădători au fost chinuiţi de Sinan Paşa cu fierul roşu de ars, până au spus toate 
cum s-au întâmplat până la terminare, spunând şi de drapel că nu 1-a găsit  Domnul Mihai.

Nefericiţii Turci, de la care ţara a avut mari foloase, au murit în cele mai mari chinuri.
Sultanul de supărare se îmbolnăvi şi a scris următorul firman:
„Cât timp va trăi Imperiul Otoman sub semnul Semilunii să-şi aducă aminte de 

scrierea mea. Cel ce va găsi drapelul profeţial a lui Omar Paşa, va căpăta cele mai mari slujbe 
şi bacşişuri cele mai mari.
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Nu doresc eu şi nici urmaşii mei să nu vrea ca cele trei drapele ale Sultanilor Otomani 
să fie de veci laudele de biruinţe a supuşilor noştri de mai înainte.

Las acest act întărit de mine ca să nu uite nici urmaşii mei cele scrise de mine.
Chiar la regăsirea acestor trei mari drapele pierdute să nu se arate scrierile mele  şi 

nici toate declaraţiile celor doi vânzători otomani, ştiind primul război al lui Omer Paşa cu 
Domnul Minai ca şters din toată ştiinţa neamului otoman de războaie, precum şi lupte cu 
Sirian Paşa, în. care s~au pierdut două drapele.”

ss. Sultan Mahomed

Văzând Sultanul Mahomed că nu a putut bate pe Domnul Mihai şi pierderea a atâta 
armată, arme şi steagurile cele mai mari, nu a mai avut îndrăzneala să mai facă război contra 
Domnului Mihai.

In anul 1595, (Otoman 1014), Sultanul se îmbolnăvi până în anul 1598, (Otoman 
1017) şi a murit nefericit, că nu a rămas pentru  poporul său nici o victorie însemnată ci numai 
pierderi elf  războaie.

Publicată de col.(r) CRISTESCU GH. GHEORGHE, veteran de război, în 
revista „PONTICE” din februarie 1939

Notă:

Într-o notă cu privire la cercetările ulterioare, efectuate de locuitorii din zonă 
pa bata informaţiilor date de Dimitrie Cantemir în descrierea acestei bătălii, pentru 
descoperirea drapelului dispărut, colonelul (r) Gheorghe Cristescu notează:

In primăvara anului 1938, fiind în inspecţia Secţiei de Jan darmi Adamclisi, 
Judeţul Constanţa, am fost informat de şeful secţiei, că locuitorii Constantin Nicoară 
(colonist) şi Cadâr Memet-Curt

(localnic), ambii din satul Techederesi (Valea Ţapului) din Jude ţul Constanţa, 
folosind traducerea unei cărţi scrisă în limba turcă de Dimitrie Cantemir în anul 
1704, tradusă în anul 1926 de imanul (preot musulman) Abdulamit Seit Omer, ce era 
şi învăţător la şcoala turcă din satul Tekederesi, au făcut săpături în zona din imediata 
apropiere a satului (fostă zonă de frontieră 1913-1940), care era indicată ca loc al unei 
bătălii între o armată turcească venită de la Adrianopol, contra Voievodului Mihai 
al Românilor, soldată cu victoria Domnului Mihai şi distrugerea armatei turceşti 
şi pierderea drapelului ei sfânt care nu a fost găsit nici de turci şi nici de români. 
S-a presupus că a fost îngropat de port-drapelul turc. Pentru găsirea lui, Sultanul 
Mahomed a promis găsitorului recompense mari.

După 12 ani de săpături, cei doi locuitori au găsit resturile drapelului turcesc, 
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complet putrezit, din care nu rămăsese decât semiluna (pajura) drapelului şi un 
topor ruginit, care urmau a fi duse  la Constantinopol  (Stambul),  pentru a  negocia 
recompensa   promisă. (…)

Autenticitatea  informaţiilor scrise de Dimitrie Cantemir în cartea sa „Primul 
război al Imperiului Otoman cu Mihai al Românilor” scrisă în 1704 în limba turcă, 
se concretizează astfel:

1.- Stilul, conţinutul  istoric  şi geografic,  presupun un om cu o cultură vastă şi 
un simţ patriotic neegalat.  Datele au fost extrase aşa cum arată, din arhivele turceşti 
din Stambul  (Constantinopol) unde avea acces total, fiind însărcinat de Sultan a scrie 
istoria  Imperiului Otoman. Datele au fost extrase din dosarul cu cercetările făcute de 
Sinan Paşa contra celor doi funcţionari turci în Valahia.

2.- Faptul că 12 ani de săpături metodice în zona bătăliei, care se găsea  în 
fosta  zonă de frontieră dintre anii 1913—1940, le-a permis  lui Constantin Nicoară 
şi Cadâr Memet-Curt  a lucra nestingheriţi din 1926-1938 când au găsit resturile 
drapelului turcesc.

3- Din cartea scrisă de Dimitrie Cantemir reiese că morţii turci din bătălia din  
ziua de 22  iulie 1593  au fost  îngropaţi în două cimitire, din care unul lângă satul 
Dobromir Deal care există şi azi şi în plus din relatările bătrânilor locuitori bulgari 
din satul Dobromir  Deal, repatriaţi în 1940 cu  ocazia schimbului de  populaţii, 
conform Convenţiei de  la Craiova din 1940.

4.- Cara-Omer Paşa, după rănirea sa gravă, a fost transportat spre est la un sat 
cerchezesc căruia, după moartea sa, i s-a dat numele de Cara Omer  (paşa), azi Negru 
Vodă, sat ce se află într-o zonă locuită de cerchezi. 

Din cercetările făcute  pe teren este evident că graţie informaţiilor transmise 
de Dimitrie Cantemir s-au găsit:

a)  resturile drapelului turcesc (semiluna şi toporul);
b)  cimitirul Cimpoierului de la Dobromirul Deal.
c)  zona cerchezească şi originea denumirii satului cerchezesc  căruia i s-a dat  

numele, iniţial de Cara Omer Paşa şi apoi numai Cară Omer  (azi Negru Vodă).

Documentul se găseşte în Biblioteca Militară Naţională din Bucureşti  la 
cota: M IV 1091 inv 44436
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DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE

par Irnerio SEMINATORE1 
Bruxelles, le 15 Aout 2010 

Résumé

Angajamentul coaliției în teatrele de operații din Afganistan depășește 
cadrul inițial, de combatere a terorismului, iar misiunea ISAF nu vizează 
doar sprijinirea acestei țări pentru refacere, ci are și o foarte consistentă 
dimensiune geopolitică. Arcu7l de criză nu se reduce la Afghanistan, ci se 
întinde din Cornul Africii până în Pakistan, trecând prin zona rimlandului 
de odinioară, adică prin Irak, Iran și India. Noile realități au relevat rolul 
deosebit pe care trebuie să-l aibă statele, mai ales statele europene, şi 
dificultăţile care rezultă de aici pentru noile jocuri geopolitice, care, nolens-
volens conduc spre un nou rimland. Scopurile politice (ale războiului) şi 
scopurile militare (ale operaţiilor) nu sunt încă suficient de clare – sunt chiar 
confuze – de unde şi necesitatea de a găsi noi politic şi noi strategii care să 
facă mai clare aceste scopuri şi obiective. Dileme asupra naturii războiului 
din Afghanistan (antiterorist sau anti-insurecţie!?), iar acest lucru impietează 
asupra unei soluţii politice eficiente. Conceptul strategic NATO, în curs de 
elaborare, pare va fi un concept de „ieşire din criză”, bazându-se pa balanţa 
de putere. Aceasta va duce spre un nou rimland?

Mot-clef : Afghanistan, géostratégie, contreguérilla, Rimland, Chine, Inde, 
Pakistan, antiterroriste, contre-insurgence

Le Leadership américain et la situation sur le terrain 

L’Afghanistan est la preuve de ce que le multilatéralisme peut faire sans 
une vision politique claire et ce qu’une force multinationale et une action 

1 President and Founder, European Institute for International Relations (IERI), Brussels; Directeur de l’ADE 
(Academia Diplomatica Europaea), Brussels.
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de sécurité collective peuvent s’interdire de réaliser sans une confiance renouvelée et 
une coordination efficace, y compris en matière de « nation building ». Un examen 
sans complaisance du conflit afghan, de sa stratégie générale et de ses issues a été 
imposé récemment à la coalition, en ses aspects politiques, stratégiques et tactiques, 
par le remplacement du Générale Stanley McChrystal, Chef des forces de l’OTAN, de 
la part du Général David Petraeus, Chef du Commandement Central des US Forces, 
assurant la responsabilité militaire de « l’arc de crise » qui va de la corne d’Afrique 
au Pakistan, via l’Irak, l’Iran et l’Inde. 

Un regard désenchanté de la situation politico-militaire sur le terrain a 
été relancé par la publication sur le site WikiLeaks de « fuites » d’informations 
confidentielles qui dévoilent le quotidien du conflit et jettent le doute sur le rôle du 
Pakistan dans la guerre. 

En ce qui concerne le Commandent de la coalition, le Général David Petraeus, 
dispose t-il entièrement des moyens de sa mission ? Le Général a publié en 2006 
le manuel «3-24 Contreguérill », le texte militaire le plus prisé par les officiers 
américains. Il a également planché sur la stratégie globale des États-Unis au moment 
de la transition de l’Administration Bush à l’Administration Obama. Auréolé du 
succès en Irak pour sa stratégie du « Surge » (envoi de renforts), qui a permis de 
détourner l’offensive des Sunnites, le Général Petraeus a opéré une rupture radicale 
avec les vieux concepts stratégiques américains de la guerre froide et il doit explorer 
maintenant au Pakistan, avec une vigueur nouvelle imposée par l’accroissement 
des dynamiques de la violence, la solution politique de sortie de crise demandée 
par le Président Obama. Et cela au moment le plus difficile, lorsque s’intensifient 
les scénarios des futures négociations avec les insurgés, promues par le Président 
Karzai, partisan d’une «réconciliation nationale» avec les Talibans, avalisée par 
la conférence de Kaboul du 20 juillet dernier. Il s’agit d’une situation ou s’active 
également l’interventionnisme du Pakistan, qui avait été marginalisé jusqu’ici sur la 
scène diplomatique pour ses compromissions passées vis-à-vis des forces talibanes 
et qui reste sur le banc des accusés pour les agissements de ses services secrets 
(voir déclaration du 28 juillet du Premier Ministre Britannique, David Cameron, en 
visite officielle en Inde). Le limogeage du Général McChrystal et son remplacement 
par son supérieur direct, doit-il être interprété comme un changement de stratégie 
générale de la coalition ou, en revanche, comme une clarification de celle-ci et, de 
ce fait, comme une adaptation indispensable du Ziel (finalité militaire) au Zweck 
(finalité politique) ? 

En ce qui concerne ce type de conflit, l’Europe est-elle préparée au « retour » 
d’une forme de guerre qui ressemble, mais n’est pas, celle de la décolonisation et qui 
exige une lucidité historique, géopolitique et morale, et un surplus de fermeté et de 
volonté, qui ne peuvent venir des institutions de l’UE ou des traités en vigueur mais 
seulement des acteurs étatiques ? Est-elle porteuse d’une solution ou d’une issue 
viables pour une crise à laquelle elle participe sans états d’âme et en désaccord avec 
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les opinions ? Autour de ces questions décisives s’est ouvert un débat intense aux 
États-Unis et au sein de la coalition. 

Sens politique et objectifs militaires 

Quel est donc le sens politique de ce conflit et quelle en est l’objectif militaire 
? Pourquoi en ce début du XXème siècle l’emploi de la force armée pour résoudre 
des conflits politiques dans des sociétés traditionnelles, pluri-éthniques ou tribales, 
et dans un contexte international fragmenté et peu amalgamé, semble voué a l’échec 
et conduit souvent a l’impasse ? Dans le conflit afghan est-il question de faire face 
au dernier épisode d’une guerre subversive mondiale, débutée avec la décolonisation 
et combattant au nom de l’indépendance des peuples dans le cadre d’une lutte a 
mort entre deux systèmes sociopolitiques opposés, ou bien s’agit-il en revanche d’un 
phénomène historique nouveau, a la sociologie imprécise et aux solutions ambiguës 
? La victoire des insurgés des années soixante reposait sur la légitimité de la cause 
défendue, sur le soutien des populations locales en éveil et sur la culpabilité complice 
des métropoles. 

Par ailleurs, si l’enjeu et le cœur du conflit étaient a l’époque la population elle-
même, l’homogénéité de ces insurrections (Vietminh et FNL algérien) s’appuyait sur 
un appareil politique, le parti, ou sur une organisation politico-militaire, territorialisée 
et efficace, qui leur assurait une cohérence de conception, de direction et d’action sur 
le terrain des combats, ainsi que sur celui des idées et des solidarités intellectuelles 
internationales (les partis et les mouvances politiques prorévolutionnaires). Tel n’est 
pas le cas de l’Afghanistan, ni celui de l’Irak, ni également celui d’une météore 
de conflits caucasiens et moyen-orientaux qui secouent les plaques tectoniques de 
l’Eurasie, les zones de fracture entre l’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud, entre 
les zones d’attrition des grandes religions et des grandes civilisations, ou encore 
entre modernité occidentale et modernisation asiatique. Ici les guerres irrégulières, 
les small-wars, les conflits asymétriques, les guerres sans lignes de front ont toutes 
des « centres de gravité » mouvants, et le cœur de ces insurrections est dicté par le 
contrôle des populations. Or, ces cœurs sont eux-mêmes fragmentés et traditionnels 
et leurs frontières sont marquées par l’ethnie, la tribu, l’allégeance traditionnelle aux 
chefs, l’emprise directe du commandement, l’absence de représentativité nationale, 
la conception de « sens » différents de l’Histoire, de telle sorte que prétendre de 
gagner le « cœur et l’esprit » de ces populations est une entreprise hors de portée 
raisonnable et un défi hautement improbable. 

Quel est donc le sens de ce conflit ? 

Multilatéralisme et superposition des buts de guerre 

Nous dénombrons en Afghanistan une superposition de buts de guerre qui 
constituent des sources majeures d’ambigüité politique et, en rechute, une pluralité 
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de stratégies opérationnelles et des modes d’emploi de la force, irréductibles a l’unité. 
C’est du multilatéralisme avec contestation du Leadership de coalition. 

Dans le souci d’une clarification générale sont à mentionner donc : 
- L’opération « Liberté immuable » des États-Unis en application du « 

principe de légitime défense », consécutif a l’attaque du 11 septembre 2001, visant 
la destruction d’Al Qaeda et son éradication des sanctuaires afghans: but politico-
stratégique inconditionnel et classique d’emploi clausewitzien de la force; 

- Les objectifs civil-militaires du « processus de Bonn » lancés en décembre 
2001 assignant a un conflit supposé « limité » les buts politiques d’élections 
démocratiques, d’État de droit et de gouvernance constitutionnelle. Cet objectif de « 
sécurité collective » est soutenu par la « mission civile » des Nations Unies qui y voit 
une application de la doctrine du « Nation Building » ; 

- Les « objectifs stratégiques » de l’OTAN et d’une coalition de partenaires 
dont les pays membres de l’UE, agissant dans le cadre de la doctrine de « défense 
collective » propre au Traité de l’Atlantique Nord et dans le cadre de la « mission 
militaire » ISAF (International Security Assistance Force) depuis septembre 2003. 

La « mission militaire » de l’OTAN repose par ailleurs sur une double 
approche politique, régionale et globale. Régionale, car elle inclut le Pakistan dans 
le règlement politique d’« issue de crise » ou le gouvernement afghan, « librement 
» élu, doit assumer de plus en plus la responsabilité militaire directe de stabilisation 
et de maintien de la paix. Globale, au sens ou une solution purement militaire est 
exclue et l’engagement de la coalition doit se déployer selon les principes adoptés 
au « Sommet de l’Alliance » de Bucarest en 2008, confirmant deux engagements, un 
engagement dans la durée et un engagement dans la recherche d’une solution à la fois 
civile et militaire. 

Ces deux grandes orientations ont-elles étés couronnées de succès ? En réalité 
les objectifs militaires sur le terrain, les buts opérationnels (Ziel) recherchés, peinent 
a trouver la synergie nécessaire d’opérations cohérentes avec les objectifs politiques 
mentionnés, si différents les uns des autres. Ainsi une clarification s’impose sur le 
sens de l’action militaire, à cause de la dégradation de la situation sur le terrain. 

L’intensification de l’effort militaire de la coalition (le seuil de 150.000 soldats 
étrangers va être franchi cet été) et la riposte talibane, provoquent en retour une 
« insurrection croissante », selon l’expression du Général McChrystal, prononcée 
quelques jours avant son limogeage. Dans ces conditions les recettes de la « contre-
insurrection » se grippent, le « surgé » s’ensable, Washington s’inquiète et la coalition 
s’impatiente. Une clarification des buts de guerre (Zweck) et des buts militaires (Ziel) 
devient incontournable. De plus, au sein d’une coalition, nécessairement composite, 
l’articulation entre buts stratégiques et buts opérationnels est absolument nécessaire, 
en vue d’assurer au niveau politique (américain) la plus large liberté d’action. 

Les termes de la clarification politique 
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Cette clarification vise d’abord au respect du principe du Leadership et d’unité 

de commandement. Ce principe doit traduire en termes militaires deux exigences : 
- la compréhension d’une vision globale de la réalité afghane ; 
- l’acceptation du concept de « guerre limitée » dans sa définition politique 

(guerre anti insurrectionnelle ou « guerre anti-terroriste » ?). 
In fine, elle doit faire partager ces objectifs à tous les acteurs de la coalition 

n’ayant pas une « voix stratégique » (forces alliées européennes), en tenant compte 
également des besoins et des aspirations des populations locales. 

Taches non faciles au point d’avoir comporté en une année le limogeage de 
deux généraux, le Général David Mc Kiernan et le Général McChrystal, prônant 
deux options tactiques inverses. 

En conséquence, le choix de la stratégie générale doit se traduire en tactique 
militaire adéquate et donc en temps et en ressources. Le but assigné doit convaincre 
de la même manière les attentes des opinions occidentales engagées dans une guerre 
longue, couteuse et lointaine. 

Face aux deux options proposées par ses généraux, le Chef de l’exécutif 
américain a choisi la voie de l’indécision, la voie moyenne, celle avec laquelle on 
gagne difficilement un conflit et on sort a reculons d’une crise, appelée a résoudre 
la complexité afghane. La « stratégie de Petraeus » (counter-insurgency) est basée 
sur l’idée qu’une guerre comme celle des massifs afghans peut être vaincue, en 
s’alliant à la population et en préparant le « dialogue politique » comme seule 
solution d’une sortie de crise. De fait, la protection de la population afghane des 
implications et retombées du conflit réduit les troupes de la coalition a une capacité 
de frappes ponctuelles contre les cibles d’Al-Qaîda, en répondant aux attaques par le 
retranchement, la puissance et la technologie, bref, par l’isolement des populations 
et la démoralisation des combattants. 

Or, sur le terrain, l’ennemi est sans visage, soit dans les zones talibanisées, 
pleines de miliciens islamistes, soit dans les zones sécurisées, soit encore dans les 
théâtres emblématiques de la contre-insurrection. Comment en conquérir les cœurs 
et les esprits ? De plus, historiquement et sociologiquement, il n y a pas de « peuple 
afghan », mais des ethnies et des tribus unifiées par Abdul Rahman Khan (1880-
1901), lors de la délimitation des frontières de l’Afghanistan, la « ligne Durand », 
qui coupa en deux les territoires pachtounes des confins montagneux, en séparant des 
tribus de même ethnie. 

Une guerre aux légitimités multiples 

Ainsi peut-il y avoir des intérêts communs et une légalité partagée, ou 
seulement des allégeances et des légitimités rivales et locales aux chefs de guerre en 
compétition ? Pour toutes ces raisons il semble difficile de parler d’« un seul cœur ou 
d’un seul esprit », mais plus surement d’une seule haine et d’une seule méfiance vis-
à-vis des envahisseurs, eux-mêmes différents en leurs motivations et en leur morale 
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de combat. En conclusion, cette guerre est une guerre aux « légitimités distinctes 
», en aval et en amont, sans une idée commune de « nation building », sans une 
frontière et un intérêt géopolitique définis, avec un seul ennemi identifiable, l’ennemi 
étranger et ses mercenaires. 

Dans les sociétés traditionnelles, la source de légitimité ne peut être une « 
fiction », celle, moderne et représentative, de la « volonté générale », mais la notion 
d’autorité de plein exercice. La notion de légitimité pré-moderne relève d’une norme 
coutumière et du point de vue phénoménologique, elle repose sur la « capacité 
d’obtenir obéissance », conformément aux « recommandations of antiquity » selon 
Hume, ou encore selon celle du droit naturel, « l’accord avec la loi de la nature » 
selon Burke. 

Comment combattre et comment gagner, la ou même les concepts occidentaux 
de base prêtent a équivoques, tels ceux de constitution, d’État de droit, de 
développement et de sécurité. Il s’agit la de pièges conceptuels communs qui n’ont 
de pair que les abus terminologiques, ceux de l’abstraction et de la fiction. 

Incertitudes américaines sur la nature du conflit 

A Washington le dilemme le plus pernicieux qui divise le pouvoir civil repose 
sur le dénombrement de la nature du conflit, anti-terroriste ou anti-insurrectionnel ? 
L’option anti-terroriste, défendue par Joe Biden, met en garde sur l’épuisement des 
forces et prône la réduction des engagements, scandés par des frappes ponctuelles 
et comportant, en corrélat inévitable, l’abandon des zones rurales aux mains des 
talibans et la protection des villes de Kandahar (Sud), de Jalalabad (Est), assurée par 
le gouvernement de Kaboul sous protection militaire de la coalition. Cela rappelle le 
« Plan Challe » en Algérie. Or, cette option est justifiée par l’impératif de défendre 
d’autres importants intérêts américains dans le monde. 

En revanche la stratégie anti-insurrectionnelle de Petraeus et McChrystal 
s’appuie sur la congruence de deux pré-requis, le temps pour gagner et les ressources 
pour pacifier. Or, sans une idée de stabilité régionale et de perspectives politico-
économiques, il n’est pas concevable d’unifier les modes d’emploi des forces et de 
proposer comme solution, les « limites » d’une « stratégie » transformationnelle, 
qui s’appellent démocratie, État de droit et « nation building » ; notions étrangères a 
l’histoire et a la tradition du pays. 

Un malaise croissant s’installe également entre l’Europe (UE, OTAN) et les 
États-Unis, préfigurant une mésentente stratégique, a propos de l’absence d’une 
communauté effective d’objectifs entre alliés, recouvrant « l’arc de crise » qui va de 
la Corne d’Afrique au Pakistan et qui englobe la Turquie, le Moyen-Orient, l’Iran et 
l’Irak jusqu’a l’Afghanistan, ce qui favorise un retour de la Russie et l’élargissement 
de l’aire d’influence de la Chine qui pratique une politique de contournement Sud-
Ouest vers le détroit de Malaque, l’Océan indien et l’Afrique Centrale. 
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Guerres d’insurrection d’hier et d’aujourd’hui : le débat stratégique 

Face a ces dilemmes et a ces divergences, les vieux facteurs de succès des 
guerres d’insurrections coloniales héritées de l’histoire européenne sont tenus en 
compte par les analystes pour identifier leur poids différent, dans deux conjonctures 
internationales dissemblables, celle de l’émergence du tiers-monde et celle d’un 
système multipolaire. 

Il s’agit notamment d’une série de référents décisifs, ceux de légitimité, 
d’homogénéité, d’opinions, de technologie et des doctrines militaires. Un débat 
stratégique est donc nécessaire à ce sujet et l’approfondissement de ce débat a 
été ravivé récemment par le Général Vincent Desportes, Directeur du Collège 
Interarmées de Défense, l’école de guerre française, par son intervention méritoire 
et digne d’intérêt, du 2 juillet dernier, accordée au journal « Le Monde », sur les 
difficultés de la stratégie américaine en Afghanistan. 

Face aux défis de l’emploi de la force pour résoudre des différends politiques 
dans le cadre des guerres insurrectionnelles, les analystes occidentaux recherchent 
dans les expériences et dans les théories anti-insurrectionnelles d’hier, des réponses 
à adapter aux situations et guerres d’aujourd’hui. 

La première évidence est qu’au plan international la légitimité de l’action 
militaire de contre-insurrection a changé de camp. Hier la « cause » de la décolonisation 
et de l’indépendance des peuples justifiaient à la fois l’insurrection et le terrorisme, 
tandis qu’aujourd’hui, depuis le 11 septembre, le « néo-djihad » ne suscite plus de 
légitimité, ni de solidarités inconditionnelles et larges. 

Du Moyen-Orient à l’Afghanistan et du Caucase du Nord à la Corne d’Afrique, 
les insurrections islamistes exhibent une vulnérabilité croissante et de plus en plus 
émaillée. Ce glissement internationale de la légitimité n’affecte que partiellement 
les lignes de front en Afghanistan et n’influe pas dans la stratégie générale de la 
coalition, ni dans les plans de campagne tactiques. Les insurrections deviennent de « 
nationales » « transnationales » et donc très différentes les unes des autres. 

Ce qui justifie que chacune tend à faire prévaloir des intérêts locaux, souvent 
liés à des trafics illicites. A des légitimités et à des intérêts divers, il faut donc 
répondre par des stratégies anti insurrectionnelles adaptées, sans avoir à combattre 
l’insurgé dans les deux champs dans lesquels ces comparaisons ne sont d’aucune 
utilité, le champ symbolique et le champ politique. En effet, le premier permet a 
l’insurgé d’accéder au rang spirituel de martyr (chahid), et le deuxième à créer le 
vide politique, en combattant le pouvoir existant pour en tirer des bénéfices matériels 
souvent maffieux. Or, ce n’est pas seulement au niveau tactique que les difficultés 
dans les stratégies de contre-insurrection se sont manifestées en Afghanistan comme 
le fait remarquer le Général Desportes, mais au niveau stratégique et donc au niveau 
de la définition du but de guerre, puis encore dans la déconnexion du Zweck et du 
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Ziel. 

Le changement de tête (Petraeus a la place de McChrystal), a-t-on rétorqué a 
Washington ne signifie nullement un changement de stratégie, bien que la situation 
empire et l’emploi de la force ne se traduise pas factuellement et dans un horizon 
prévisible en « une meilleure paix » (Général L. Poirier). Or, la superposition des 
buts de guerre et la pluralité des acteurs engendrent soit des exclusions dans la 
conception des issues (pas de « voix stratégique » européenne), soit des différences 
d’interprétations sur le but final du conflit, soit encore l’absence jusqu’en 2009, 
d’un « commandement unique » et d’« une stratégie commune », par la présence sur 
le terrain de trois missions, américaine, onusienne et otanienne, dont les objectifs 
politiques sont différents. 

Deux questions secouent alors l’esprit des analystes. Sur quoi et sur qui faut-
il agir dans le cadre de cette guerre qualifiée d’anti-insurrectionnelle ? Faut-il une 
révision des règles d’engagement, « caveats », assignées aux forces de la coalition 
(environ 200) ou un allégement des limites imposées dans tous les domaines à 
l’utilisation de la violence armée, en évitant même des opérations combinées avec le 
contingent afghan ? 

Le constat d’une diminution de la flexibilité de la coalition, engendrant une 
plus grande mobilité des talibans et de foyers d’instabilités grandissants, est-elle la 
cause persistante de l’impasse actuelle en Afghanistan, ou bien faut-il revenir en 
amont, à la définition de la politique d’action anti-insurrectionnelle ? 

A la recherche d’un « centre de gravité » de l’action 

Quel est le critère de réussite de l’action militaire dans un conflit asymétrique 
et donc dans une approche indirecte, comme la stratégie de contre-insurrection ? 
Quel est l’effet voulu et le « centre de gravité » de l’action ? 

Est-il le rejet de l’insurrection par la population (et donc une action de 
sécurisation et d’aide au développement) ou bien la logique coercitive de destruction 
de l’adversaire en hommes et en matériels ? 

La rupture avec la guerre étatique et classique, douée d’un front continu, d’un 
gouvernement politique et d’une puissance structurée, et l’effet de contournement, 
visant a engendrer une logique transformationnelle (le nation-building), permettent-
il de favoriser par tous les moyens une nouvelle gouvernance ? 

La destruction physique de l’adversaire passe dans ce cas au deuxième plan. Ce 
dilemme est donc au cœur du débat stratégique actuel combinant la tactique du « Surgé 
» et l’aggravation de la situation sur le terrain. Si l’option « sécurité et développement 
» induit une rupture avec les approches coercitives des conflits traditionnelles, en 
termes d’élimination des rebelles et de destruction de leurs capacités de nuisance, les 
effets positifs de cette action indirecte se feront sentir demain, dans la reconstitution 
d’un tissu social nouveau. Dans cette hypothèse, le problème est celui de la durée 
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et ce problème est caractérisé par l’exigence de tenir compte des allégeances issues 
de trente ans de guerre et donc de formes de légitimité mixtes, transformationnelles 
et anciennes, dans lesquelles se forgera l’avenir du pays. En effet, la pacification 
du pays qui aura affronté la plus dramatique crise de son histoire ayant comporté la 
destruction de son infrastructure, de son système d’irrigation et de son agriculture, 
ne pourra pas ignorer, en amont, les garanties et les arbitrages politico-stratégiques 
d’une « paix d’équilibre régionale », dans laquelle ne seront absents ni le Pakistan ni 
l’Inde, ni, plus tard l’Iran, et dans laquelle sont actives les puissances extrarégionales 
que sont les États-Unis, l’Arabie Saoudite les Émirats Arabes Unis, et au nord la 
Russie. 

En effet, l’issue de cette œuvre de pacification sera-telle obtenue par un 
gouvernement élu dans des conditions contestables (2009), bénéficiant de l’appui et 
de la reconnaissance de la communauté internationale en sa « moralité positive » ? 
Ce sera la, la sphère des dosages et des compromissions dictés par la géopolitique 
et par la Realpolitik classiques, celles notamment du Pakistan et de sa revendication 
de « profondeur stratégique », autrement dit d’un allié non négligeable face a l’Inde. 
En revanche et en aval, les allégeances des ethnies, des notables locaux et des 
cultures ancestrales joueront un rôle important dans le long processus de stabilisation 
économique et sociale, au contenu et a la durée indéterminés, ou les structures 
traditionnelles de pouvoir, renforcées par une islamisation croissante de la région, 
avec le large soutien d’Arabie Saoudite et de ses mollahs d’obédience wahhabite, 
continueront d’exercer leur pouvoir de coexistence tribale, grâce a la communauté 
de foi et donc de manière large et horizontale. Ainsi les lois coutumières et les lois 
écrites contribueront à la formation d’une « fiction impure », celle de la « volonté 
générale » et de la « souveraineté du peuple » qui est la forme propre et reconnue du 
pouvoir moderne. 

Ce processus s’étendra au delà des frontières nationales, car la talibanisation 
de l’Afghanistan a dépassé depuis longtemps l’espace du pays. Il s’agit la d’une 
perspective qui incarne parallèlement la vocation a une modernisation plus poussée 
et qui nécessitera une aide internationale massive et structurée et dont il faut tenir 
compte, des maintenant, en cours du conflit. C’est pourquoi a la conférence de 
Kaboul du 20 Juillet dernier la coalition internationale s’est accordée pour transférer 
la responsabilité totale de la sécurité au gouvernement de Kaboul en 2014 ainsi que 
la gestion de l’aide internationale a hauteur de 50% (aujourd’hui limitée a 20 % en 
raison d’une corruption massive). 

Ainsi, une conférence ou le retour de la souveraineté a Kaboul marque la 
reconnaissance d’un principe légal selon lequel les peuples disposent, eux-mêmes, 
de leur destin et de leurs tradition ancestrales, justifie l’amère réflexion du Prince 
de Salina dans le roman « Le Guépard », selon lequel « il faut que tout change, 
pour que tout reste le même ! ». C’est la que l’éternelle dialectique de l’ancien et 
du moderne revient encore une fois dans une géopolitique régionale ou l’Europe 
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et l’Amérique sont de retour dans l’Indou-Kush et dans l’immense massif du « toit 
du monde ». Elles y reviennent pour découvrir un principe séculaire, le principe du 
troc, l’argent contre la paix, la « paix achetée », chère aux marchands contre la « 
paix dictée », chère aux stratèges. L’expression récente d’AfPak marque bien cette 
interdépendance confuse entre les deux pays et les pratiques immémoriales du « do 
ut des » (donnant-donnant) comme base d’un ancien et au même temps d’un nouveau 
« contrat social » régional. 

Guerres réelles et guerres médiatiques 

Par ailleurs et inopinément, l’orientation politique et militaire du conflit 
afghan a été remise en cause par la publication le 25 juillet 2010 sur le site WiKileaks 
de dizaines de milliers de documents américains confidentiels couvrant la période 
janvier 2004 a décembre 2009. Cette version médiatique du conflit apporte-t-elle des 
éléments décisifs, susceptibles d’induire un changement de stratégie de la coalition 
? La révélation simultanée, par l’exclusivité réservée par Wikileaks au « New York 
Times », au « Guardian » et a « Der Spiegel », met en exergue les dérapages des 
services secrets du Pakistan, leur double jeu et leur participation a la planification des 
attaques talibanes contre les forces de l’OTAN, jusqu’a monter des complots visant 
a assassiner des 2 de Tomasi de Lampedusa dirigeants Afghans. 

Au cours des « sessions de stratégies secrètes » d’un « allié double », le même 
Président de l’Afghanistan a été considéré comme une « expression » de l’étranger, 
a éliminé physiquement. 

L’absence d’un lien entre l’intégration opérationnelle des forces de la 
coalition et les difficultés des stratégies de sécurisation du pays, est certes une raison 
d’inquiétude pour l’État-Major de la coalition, mais l’élément capital est ailleurs. 

« Gagner les cœurs et les esprits ». Un axiome douteux 

Il est dans l’axiome de la stratégie de contre-insurrection elle même, dans 
l’idée de « gagner les cœurs et les esprits ». Cet axiome est atteint et il concerne 
une population, ou l’allégeance tribale immémoriale prime sur tout engagement 
institutionnel et circonstanciel. Or, ces cœurs et ces esprits ont une solidité de pierre, 
forgée au fil des siècles. Ce ne sont pas de opinions modernes et occidentales, 
variables et aléatoires, mais des convictions profondes et anciennes, des morales 
sans failles, des philosophies cohérentes et des sources de connaissance ayant valeur 
de science et d’expérience. Ces cœurs et ces esprits ne peuvent être conquis, puisque 
l’hétérogène et l’occasionnel ne peuvent l’emporter, en pur principe, sur l’homogène 
et l’historique, ni l’étranger sur le local. 

La complexité des causes de l’impasse actuelle sont, par ailleurs, 
multidimensionnelles. Elles relèvent de l’absence de transparence dans la coopération 
régionale, dans la corruption des fonctionnaires de l’État, dans la faiblesse permanente 
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d’une économie du pavot, dont les ressources permettent de ne pas exclure « une 
insurrection généralisée » contre le corps expéditionnaire. 

Sur le terrain, la difficulté principale réside dans la difficulté des allies a 
gérer en commun le conflit en internationalisant leurs règles d’engagement et, sur 
les arrières du champ de bataille, dans l’impréparation dans la conception d’une « 
stratégie médiatique » adéquate. 

Nous assistons en réalité a un double conflit, de « terrain » et par médias 
interposés, influant sur la dimension indirecte de la stratégie. Dans cette transformation 
du champ des volontés aux prises, les messages du passé se prévalent des instruments 
et des techniques d’avenir et celles-ci passent aux mains d’actants individualistes, 
anarchistes et nomades qui activent une dissidence interne a l’Occident, celle des « 
Whistleblowers », au profit d’une logique nihiliste et mercantile. 

Le temps et l’espace en stratégie et en diplomatie 

Le champ de l’engagement dans le domaine de l’asymétrie ne doit pas faire 
oublier que l’unité et la cohérence des combats des forces régulières se situent 
désormais en dehors du seul conflit armé et se repèrent de plus en plus dans les 
arrières psychologiques et sociaux de celui-ci. Ainsi, la bataille médiatique acquiert 
une influence grandissante dans le domaine de la « diplomatie publique ». 

Le combat terrestre confirme certes le rôle central du champ des affrontements 
violents (Ziel) pour la maitrise des territoires et des sociétés, cependant que la 
dimension indirecte, celle de toute « stratégie médiatique » assigne une importance 
primordiale a l’influence psycho-politique concernant le « sens » de la guerre 
(Zweck). Dans la mesure même ou les opérations militaires s’enracinent dans la 
durée, et augmentent le nombre des opposants au conflit, la dimension militaire se 
prévaut des forces locales de coercition dans l’action directe, et de la dimension 
de communication et de contre-information, largement incontrôlables, dans l’action 
internationale. 

Il s’agit d’une forme de stratégie indirecte, à caractère médiatique et le débat 
qu’elle suscite est alimenté lui même par l’ambivalence des situations et des acteurs. 
Cette dichotomie élargit le champ de l’asymétrie a deux domaines conjoints, celui du 
« consensus » et celui des compromis diplomatiques. 

Par ailleurs, la dimension indirecte de la stratégie pénètre les règles doctrinales 
et les tactiques d’emploi par des restrictions dans l’usage de la force (caveats), visant 
à isoler, protéger et « vaincre » le moral des populations. 

Ainsi, dans le cadre de cette manœuvre pèse, au sein des élites décisionnelles, 
une multitude de doutes, de fuites et de contradictions. L’« axe de gravité » des 
conflits se déplace en conséquence de terrain militaire au domaine moral, puis 
procède du « Zweck » au « Ziel ». Il devient mouvant et il exige la maîtrise d’une 
chaîne de causalités de plus en plus complexe. Par ailleurs, l’absence d’un « centre de 
gravité » identifiable remet en cause les conceptions stratégiques des actants. 
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Sociologiquement, le radicalisme islamique ou l’insurrection qui s’y associe 
agissent sur le terrain comme une force armée irrégulière, sur le front politique 
intérieur comme acteurs du changement sociétal et dans l’échiquier international 
comme force de pression sur les stratégies des gouvernements de la coalition, et plus 
loin, de la communauté internationale. Celle-ci en devient « le cœur et l’esprit » ; 
c’est alors l’internationalisation des émotions et du conflit. 

A travers le système des solidarités ethniques, tribales, religieuses et de réseau, 
ce radicalisme permet de prendre l’initiative simultanément sur plusieurs échiquiers, 
ce qui le protège et l’immunise de toute réaction conjuguée visant son éradication 
décisive. 

Dans ces conditions, les forces armées irrégulières et les mouvements radicaux, 
appuyés par des « tiers intéressés » et non engagés (Pakistan, Syrie, Kurdistan, 
l’Iran, etc.) deviennent des actants de campagnes redoutables, en faisant recours 
simultanément au Zweck et au Ziel, et introduisant une relation nouvelle d’instabilité 
permanente entre les deux. 

Au cœur de cette dialectique complexe une intime relation s’établit entre le 
domaine de la foi et de celui du calcul et de l’espérance de gain politico-stratégiques 
et encore du but stratégique et de la fin politique, augmentant l’interaction des 
facteurs internes et exogènes et transformant l’influence des crises sur l’ambiance 
internationale. Cette interaction affecte le moral des troupes et les voies de sortie des 
systèmes de décision. Elle produit un affaiblissement des forces de la coalition de 
celle du Leader et indirectement de celles de l’Occident. 

Le paradoxe de « sortie de crise » – dimension régionale et Realpolitik 

En réalité et par une sorte de paradoxe, toute issue de crise exige d’y intégrer 
fermement la dimension régionale et d’élargir la prise en compte de revendications 
locales diverses, de telle sorte que ce paradoxe peut être formulée de la manière 
suivante : « Plus le désengagement militaire se fait sentir, plus un engagement 
sécuritaire des acteurs régionaux devient nécessaire. Plus des garanties de 
pacification, mutuellement équilibrées, se dressent sur le chemin des négociations, 
plus des « feuilles de route » exigent la définition d’étapes scandant le processus de 
stabilisation, selon une logique de continuité/discontinuité insurmontable ». 

Avant de parvenir a cet objectif important, les succès et les insuccès se mesurent 
davantage sur le front de la légitimité, qui se déplace vers l’action diplomatique 
et vers les fronts politico-juridiques, agrégés formellement aux résolutions des « 
sommets ad hoc », ceux notamment du Conseil de Sécurité des Nations Unies ou des 
formes décevantes de la « gouvernance globale ». 

Ainsi, la capacité de coercition directe et classique, individuellement 
maitrisable et collectivement complexe, devra être intégrée désormais par un 
élément volatil, de persuasion et de perturbation, qui est la stratégie médiatique, ou 
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encore, en amont, par une vision géopolitique et realpolitiker, impliquant les acteurs 
régionaux et les institutions de sécurité et de défense multilatérales et globales, qui 
sont instituées en arbitres incontournables des perspectives de stabilité recherchées. 
En réalité, dans l’actuelle conjoncture de mouvement, changent constamment les 
cultures de la paix et les cultures de la guerre, leurs perceptions psycho-politiques et 
leurs représentation cartographiques. 

Or, celles-ci dépendent en large partie de la diversité des visions du monde qui 
constituent les clés d’avenir d’un système international, non stabilisé et fortement 
aléatoire 

Une interprétation Thucydéenne de « l’issue de crise » : Les intérêts nationaux, 
la « Balance of Threat » et le « Power balancing » : Sur le nouveau « concept 
stratégique » de l’OTAN 

S’il est difficile d’imaginer une sortie de crise en dehors des garanties et des 
arbitrages politico stratégiques d’une « paix d’équilibre » régionale, il est impossible 
de définir celle-ci sans recours aux « intérêts nationaux » des pays environnants 
(Pakistan, Iran, Inde, Asie-centrale, Chine, etc.). 

Dans un système international qui demeure mi social et mi asocial, la pratique 
consolidée des États, dans la sauvegarde de leurs intérêts et dans la quête permanente 
de leur sécurité, demeure l’équilibre des forces. 

Cette quête est centrale, depuis Thucydide, dans la théorie et dans la pratique 
du réalisme politique. 

Et on peut distinguer deux formes d’équilibre : 
- l’équilibre interne ; 
- l’équilibre international. 
Le premier préside a la garantie de la paix sociale. Il donne lieu à des 

configurations organiques ou a des « blocs historiques » (A. Gramsci) qui assurent 
des avancées de l’économie et de la société, ou en revanche la défense conservatrice 
des acquis après une période de troubles ou de conflit. 

Cette forme active d’équilibre interne vise la croissance, la distribution de 
la richesse ou la puissance économique et financière et peut être appelée en termes 
modernes, reconstruction ou « Nation Building ». 

La deuxième forme d’équilibre préside aux alliances militaires extérieures et 
représente le revers des rapports de forces internes. 

La convergence des « intérêts de sécurité » assurée par une alliance militaire 
peut être la résultante, soit d’une menace actuelle, « Balance of Threat », dictée par la 
vulnérabilité politique ou militaire d’un acteur-proie, dominé par la peur, soit d’une 
menace future sécuritaires : « Power balancing », représentée par la perspective 
d’un cumul de capacités politiques et militaires d’une puissance régionale montante 
engendrant de l’inquiétude et des spéculations sécuritaires. 

Cette deuxième menace donne lieu a une redistribution de la puissance 
internationale qui apparait objectivement déséquilibrante et polarisante et qui peut 
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transformer le Power Balancing (menace future), en Balance of Threat (menace 
actuelle). Elle peut pousser la coexistence entre rivalités coopératives en intérêts 
de survie et en hostilités conflictuelles et principielles. Lorsqu’un nouvel équilibre 
de puissance se dessine au niveau régional, d’autres forces ou acteurs extérieurs 
viennent influer sur les équilibres internes ainsi atteints. 

Ces alliances font intervenir les « tiers intéressés » dans la réalisation d’objectifs 
politiques et sociétaux importants et peuvent jouer aux politiques de rassemblement 
ou de division (divide et impera) pour freiner ou favoriser le développement des 
forces favorables à leurs visions du monde. 

Or, dans l’Asie du Sud-Est, l’absence de pouvoir régulateur dominant de la part 
d’un État de la région voit le concours compétitif d’acteurs stratégiques, prétendant 
influer au nom de leurs intérêts d’État sur l’issue de crise et ce au détriment de 
l’acteur proie. 

Dans le cas de l’Afghanistan, l’intervention des « tiers intéressés » est évidente 
et l’indépendance relative du faible est la résultante de marges de manœuvre étroites 
entre équilibres internes (réconciliation nationale) et équilibres extérieurs (alliances 
régionales). C’est pourquoi, les puissances occidentales ont intérêts à jouer aux « 
tiers extérieurs intéressés », à maintenir l’instabilité du pays et de la région entre les 
forces actives de l’intérieur et les acteurs régionaux aspirant a un rôle international 
accru. Elles ont intérêt surtout a interdire a la puissance montante (Chine) l’accès aux 
ressources locales, en limitant ses ambitions maritimes et terrestres, en favorisant, si 
nécessaire, la constitution de coalitions inamicales voire hostiles a l’Est (Corée du 
Sud + Japon) et a l’Ouest (Inde et/ou Pakistan, par le biais d’une partie nulle imposée 
aux deux, avec compensations réciproques aux frais de l’Afghanistan), et, en fine, en 
assurant simultanément un désenclavement de l’Asie Centrale aux puissances de la 
mer, en accord avec la Fédération de Russie. 

L’OTAN et le nouveau concept stratégique 

La création de nouveaux équilibres des forces constitue une « monnaie 
» courante dans la politique internationale et, à la lumière de cette interprétation 
du réalisme classique, le « nouveau concept stratégique » de l’OTAN, en cours 
d’élaboration, devrait pouvoir être perçu comme un concept « d’issue de crise ». Il 
devrait tenir compte de la redistribution mondiale des forces et de l’anticipation des 
nouveaux équilibres géopolitiques mondiaux en Asie. 

Il serait erroné par ailleurs qu’il acquière les caractères d’un concept 
d’engagement (balance of threat) visant à marquer un retour dans la région, mais il 
devrait en revanche dissuader, par la voie indirecte la Chine, d’assurer sa suprématie 
dans les mers d’Extrême-Orient. 

En effet, pour confirmer pleinement la lecture du système international 
selon laquelle le monde se dirige progressivement vers une configuration de type 
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multipolaire, ce nouveau concept doit se connoter comme « un concept stratégique 
», « power balancing », le concept propre d’un pôle mondial, l’Europe extérieur au 
théâtre régional et agissant conformément a ses intérêts géopolitiques et historiques, 
ceux du principal « tiers intéressé » de la planète. 

Ce concept peut-il apporter une réponse adéquate aux nouvelles alliances et 
aux nouveaux enjeux géopolitiques dans le monde ? 

Vers un nouveau « Rimland » ? 

Peut-il contrer la tentative d’encerclement euro-occidental de la part de la 
Chine, tête de pont géostratégique des puissances émergentes, selon une ellipse Sud-
Est/Ouest à peine esquissée dans l’hémisphère méridional, par la stratégie du « collier 
des perles », les partenariats pour le développement en Afrique et plus loin, l’entente 
transcontinentale avec le Brésil et le Venezuela pour la création souple de blocs 
régionaux ou d’alliances politiques « par défaut ». A l’inverse et en contre-tendance, 
un mouvement continental direct, virtuellement perturbateur, venant du Moyen-
Orient, est représenté par le nouvel axe de pénétration Ouest/Est dans la diagonale 
centre-asiatique, actée par la Turquie en direction de l’Azerbaïdjan, de l’Iran, du 
Turkménistan et de l’Asie centrale, avec la connivence ambiguë de la Russie. 

Ainsi un nouveau « Rimland » ou un « containement peninsulaire » pourrait 
prendre forme entre le Pacifique-Sud et l’océan Indien, via la Mer de Chine 
méridionale, en déplaçant le « pivot des terres » « Heartland »vers le « pivot des mers 
» « Heartsea », de la part des puissances maritimes de la planète, en défense de leurs 
intérêts historiques et, par la même, géopolitiques et stratégiques, dans la nouvelle 
configuration multipolaire du monde. 
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Alice-Raimonda COLAN1

Motto:

,,Pe frontul care nu ne lasă-n pace
Muncim și nu ajungem nicăieri
Și viața noastră de un timp încoace
E un fantomatic schimb de prizonieri
E o luptă-n sine om cu om se bat
Și toți se împiedică și mor
E un front în care marile armate
În luptă sunt învinse toate
Și nimeni nu e învingător
Ghinion și afront și răspuns neajuns
Ne-am întors de pe front și pe front am ajuns!”
                                        
                                                 Adian Păunescu-FRONT FĂRĂ ÎNVINGĂTORI

Mă aflu în fața unei întrebări fără răspuns :Cât mai luptăm în Afganistan? 
Fără să vreau mă las prinsă de jocul nepoliticos al răspunsurilor la 

întrebări tot cu întrebări și spun: Poate fi pacificat Afganistanul? Poate. Și înainte de 
a afirma cu tărie că Afganistanul se poate pacifica și nu poate fi pacificat trebuie să 
subliniez credința unui expert care spune ferm: ,,NATO nu-și permite să piardă în 
Afganistan!2”

Putem continua războiul întrebărilor: Poate fi pacificat Afganistanul? Din 
perspectiva evenimentelor se pare că Afganistanul nu se poate pacifica, dar poate fi 
pacificat! Ca să înțelegem mai bine acest fenomen trebuie să facem cunoștiință cu 
poporul afgan, cu afganul simplu. Afganistanul este o țară din Asia Centrală, ce are 
ca vecini Iranul , Pakistanul, Turkmenistanul, Uzbekistanul, Tadjikistanul, China; o 
țară muntoasă și aridă ce de-a lungul secolelor a fost invadată de  perși,greci, parți, 
1 Absolventă a Masterului Studii de Securitate și Apărare, Universitatea creștină ”Dimitrie Cantemir”, Bucurști
2  Fostul Ministru al Apărării Națuionale , Teodor Meleșcanu, conferință susținută pentru Facultatea de Științe 
Politice, Universitatea Dimitrie Cantemir, București, 06.05.2010

CÂT MAI LUPTĂM  
ÎN AFGANISTAN?
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sasanizi, arabi, mongoli, britanici, ruș3i; o țară ce are drept bogății un lanț muntos cu 
vărfuri foarte înalte și o veche tradiție în cultivarea macului din care extrag opiul. 
Afganul este fostul locuitor al Khorasanului, al Kabulistanului, este paștunul și astăzi 
se identifică cu talibanu4l. Datorită influenței pe care a avut acest grup revoluționar, 
al talibanilor, astăzi în întreaga lume afganul a devenit taliban.

În 2006 NATO a preluat de la Statele Unite responsabiltățile de a sigura 
securitatea în sudul Afganistanului. Alianța și-a reconfirmat astfel angajamentul și 
capacitatea de a genera stabilitatea durabilă în Afganistan, condiție indispensabilă 
pentru reconstrucția democratică și economică a acestei țări. 

Misiunea de stabilizarea a Nato în Afganistan a debutat în 2001, prin preluarea 
Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (ISAF), mandatată de ONU, 
devenită în prezent cea mai amplă operațiune NATO, în afara teritoriului european. 
Limitată inițial la asigurarea securității capitale afgane, Misiunea Nato s-a extins 
treptat spre nordul, vestul și sudul Afganistanului, asigurând, în prezent, securitatea 
a trei sferturi din teritoriul statului afgan. Pentru aceasta, își va dubla aproape forțele 
desfășurate pe teren, de la 10.500 la 18.500 membri.

Implicarea NATO în Afganistan are un caracter multidimensional. Este prima 
misiune a NATO care îmbină activități militare, de stabilizare, cu sprijinirea acțiunilor 
civile de reconstrucție. NATO și-a extins prezența pe teritoriul afgan prin preluarea 
de echipe de Reconstrucție Provincială (PRT). Structuri complexe, cu componentă 
militară și civilă, acestea au rol esențial în asigurarea stabilității, răspunzând, în același 
timp, nevoilor imediate ale poupulației și contribuind la reconstrucția infrastructurii 
și instituțiilor locale. Prin extinderea în sudul Afganistanului, NATO va coordona 13 
echipe provinciale de reconstrucție, la care contribuie 37 de state aliate și ne-membre 
NATO.

NATO are totodată un rol cheie în formarea instituțiilor specifice unui 
stat de drept în Afganistan, în special a celor din sectorul de securitate. În 2005, 
Alianța a asigurat securitatea așegerilor parlamentare, care au pus bazele unui 
3  Războiul afgano-sovietic a durat nouă ani (1979-1989). Datorită costurilor mari ale războiului și inutilității acestui 
conflict, el a fost asemănat cu războiul din Vietnam.
4  Taliban este termenul utilizat pentru o persoană aparținând unei mișcări islamice sunnite , fundamentaliste 
răspândite în Pakistan și mai ales în Afganistan, unde a fost înființată. Termenul este folosit și pentru a denumi 
această mișcare politico-religioasă. În limba pastu, vorbită în Afganistan, taliban, termen preluat din limba arabă 
înseamnă student religios.Drapelul mișcării este mărturisirea scrisă de credință a musulmanilor care se numește 
shahada. Primele grupuri talibane, susținute material din Pakistan, au apărut în 1993, la sfârșitul perioadei de ocupație 
sovietică a Afganistanului mai multe grupuri de mujahedini participante la aceste confuntări militare se reunesc.  În 
decursul luptelor, talibanii încep să controleze o tot mai mare parte a Afganistanului, iar în 2001 ei controlează trei 
sferturi din țară, regiune denumită Emiratul Islamic al Afganistanului. Printre interdicțiile impuse de noul regin de la 
Kabul se numără: interzicerea utilizării camerelor foto, video și altor mijloace de înregistrare, interzicerea folosirii 
televiziunii, internetului, cinematografelor, interzicerea ceremoniilor și festivităților, cu excepția celor prilejuite de 
instituirea calendarului solar, muzica este interzisp, cu excepția cântării versetelor din Coran, femeile trebuie să se 
acopere din cap până în picioare cu veșmântul burka. Există si practici ale regimului: aplicarea unor pedepse prin 
amputarea unor membre pentru fapte mai puțin grave, execuții publice, arestarea persoanelor cu conduită și ținută 
necorespunzătoare. Talibanii ni admit alegeri electorale sau nu dau salarii ofocialilor sau soldaților, doar mâncare , 
îmbrăcăminte, încălțăminte și arme. Jihadul este războiul lor. Legitimitatea unui lider nu este obținută prin vot, ci 
prin jurământ de loialitate.
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sistem democratic în Afganistan. Prin relațiile cu structurile de autoritatate locale, 
ca parteneriși susținători ai obiectivelor de refacere a țării ale Guvernului afgan, 
comandanții echipelor de reconstrucție provincială contribue la extinderea autorității 
guvernului afgan în provincii.

Misiunea de stabilizare a NATO face parte dintr-un efort mai larg al comunității 
intenaționale de stabilizare și reconstrucție a Afganistanului. Este complementară 
activităților derulate de ONU, Uniunea Europeană, Banca Mondială și diverse alte 
organizații guvernamentale și non-guvernamentale, precum și operațiuni ,,Enduring 
Freedom”, desfășurate în estul țării de coaliția internațională condusă de SUA pentru 
a combate rămășițele rețelelor teroriste în Afganistan.

 Eforturile tuturor organizațiilor implicate în Afganistan se inter-condiționează 
și se suțin reciproc, coordonarea dintre ele fiind esențială pentru reușita efortului de 
ansamblu de stabilizare și reconstrucție a Afganistanului.

România are o contribuție importantă la misiunea NATO din sudul 
Afgansitanului. Militarii români vor participa la asigurarea securității a două 
provincii, Kandahar și Zabul, alături de Australia, Marea Britanie, Canada, Estonia, 
Danemarca, Olanda și SUA. România contribue, în același timp, la programul de 
instruire și dotare a Armatei afgane și la formarea specialiștilorafgani în diverse 
domenii, prin burse de studiu în instituțiile românești de învățământ.

În prezent în Afganistan se află 1092 de militari români. Cei mai mulți dintre 
aceștia, peste 900 sunt implicați în misiuni de menținere a păcii, a securității în 
regiunea Qalat, din sudul țării, una dintre cele mai periculoase zone. Acolo, atacurile 
insurgenților sunt aproape zilnice, în special cele ci dispozitive explozive improvizate 
sau mortiere. Pe 8 aprilie, președintele Trăian Băsescu a anunțat la Praga creșterea 
efectivului românesc din Afganistan la 1800 de militari.

După 520 de morți în 2009. cel mai sângeros an dintre cei opt ani de război, 
peste 100 de soldați ai ISAF5 ai pierit deja în primele două luni din 2010. 

Editorialistul, de origine arabă al ziarului Le Monde s-a adresat președintelui 
Obama: ,, -Uitați Afganitanul! Nu veți câștiga niciodată acest război, nu pentru că 
inamicul este mai puternic sau că vă lipsesc aliații ci pur și simplu pentru că această 
tară arată astfel încât nici o  armată nu a fost capabilă să învingă rebelii pe teren! 
Sovieticii, care au trimis acolo sute de mii de soldați și-au dat seama de acest lucru și 
s-au retras transmițând problema Occidentului.”

Cei mai buni cunoscători ai situației vorbesc fără să ezite despre imposibila 
ieșire din ,,haosul afgan”. Confruntat cu acest eșec, noul șef al Casei Albe a definit 
o strategie anti-insurgenți. Totuși sfidările nu au dispărut, obstacolele sunt la fel de 
redutabile, gherila e și mai activă, iar producșia de opiu afgan a crescut spectaculos 
căpătând o dimensiune mondială. Opiul este sursa principală de constabandă și 
finanțare a rebelilor în Afganistan.

Mi s-a întâmplat adesea ca urmărind un interviu atenția să-mi fie atrasă de 
întrebări și mai puțin de răspunsuri. În interviul acordat revistei farnceze Paris 
5 The International Security Assistance Force, misiune de securitate a NATO.
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Match, comandantul-șef al trupelor NATO din Afganistan, gen.  Stanley McChrystal 
a trebuit să răspundă următoarelor întrebări: Ce vă face să credeți că noua strategie 
va da rezultate? Câțtigarea inimilor cetățenilor afgani este un punct cheie pe agenda 
dvs., cum veți reuși acest lucru?, Corupția statutlui nu vă pune probleme? și alte 
întrbări pe care le voi analiza rând cu rând.

Fiecare întrebare din interviu arată în mod clar situația actuală din Afganistan, 
așa cum este ea percepută de întraga lume.

Strategul militar american, generalul McChrystal a expus foarte vehement 
noua strategie a Nato pentru Afganistan, atât de prezentă în ultimul timp în media, 
aceea a punerii în conul de umbră a strategiei strict militare și a promovării acerbe a 
uneia noi ce se bazează pe ,,lupta de câștigare a încrederii poporului afgan”, o luptă de 
câștigării susținerii populației. Acest fapt pare greu de crezut pe fondul unor jurnale 
de știri internaționale ce arată în continuare acțiuni militare soldate cu morți din 
rândul civililor și al militarilor. Un astfel de exemplu este acțiunea din 22 februarie 
a.c., când în sudul Afganistanului, forțele NATO au bombardat un convoi de civili, iar 
urmarea acestui eveniment s-a concretizat în 33 de persoane ucise, bărbați și femei, 
copii și 12 răniți. Vis a vis de astfel de situații sigur generalul american răspunde : 
,,Și noi am făcut greșeli”, și întrebat despre prezența militarilor ruși pe aeroportul din 
Kangahar acesta spune: ,,-Principala greșeală pe care au făcut-o ei (rușii) este aceea 
de a deveni o forță de ocupație. Rezistența așa s-a născut și pentru fiecare afgan în 
parte este o onoare să facă parte din rezistență. Noi trebuie să facem tot ce ne stă 
în putință să nu devenim și noi o forță de ocupație. Rușii sunt prezenți aici pentru 
acțiuni civile, de asistare a populației. Nu este chiar atât de gravă prezența lor aici. 
Dar tot ei au omorât mai mult de un milion de afgani. Când folosești forța focului 
fără reținere, se naște o ură ireversibilă în rândul populației. Încerc să evit aroganța. 
Nu mi-am spus niciodată: ei sunt de vină, noi suntem mai buni! Pentru că și noi am 
făcut o mulțime de greșeli.”

Reporterul punctează, legându-se de trecutul istoric al Afganistanului, de 
denumirea dată acestei țări de ,,cimitirul imperiilor” și întreabă oficialul american 
cu ce ar putea fi diferit destinul Alianței față de cei care au mai încercat supunerea 
acestei țări plină de rebeli ce-și sacrifică viața pentru principii și teren arid. Generalul 
american răspunde prinzându-se de ceea ce a reprezentat un artificiu militar al SUA 
de  a ceda rolul său către  NATO, cu rolul de supune Afganistanului: ,, Noi nu suntem 
un imperiu, ci o coaliție. Nu e vorba de o singură națiune, de o țară a americanilor sau 
englezilor ci este mai mult, suntem o Alință. Este mai dificil să convingem afganii 
că suntem aici pentru a-i ajuta. Pentru asta eu resping americanizarea acestui război. 
Noi îi ajutăm să se apere singuri, să se reconstruiască și apoi vom pleca. Dacă nu vor  
conștientiza acaeasta, vom avea multe probleme.” Iată cum strategul american ne 
spune că America acum nu este un popor, ci o Alianță , aproape pe principiile lui G. 
W. Bush care spunea dacă ,,nu sunteți cu noi sunteți împotriva noastră.”

Important din acest răspuns este ,,resping americanizarea acestui război”, 
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iar acesta a fost confirmat de măsura impusă de generalul Stanley McChrystal de 
desființare a unui fastfood ce fusese deschis în baza militară de la Kabul. Măsura sa a 
fost salutată de media și opinia publică care văzuseră în amplasarea acestui fast-food 
un lux pentru soldații coaliției dar și o amprentă americană pusă pe un teritoriu ce nu 
le aparținea.

Tot generalul McChrystal spune că soldații coaliției încearcă să nu se 
intesecteze prea mult cu afganii dar când aceasta se întâmplă soldații arată respectul 
cuvenit poporului afgan, cu alte cuvinte avem furnizată, acum, o imagine de prietenie 
nou creată între poporul afgan și soldații coalției. Iată cum sună o știre furnizată de 
toate agenții de presă din lume, știre ce relevă gradul de prietenie și respect : ,,Un 
lunetist britanic a împușcat cinci militanți afgani în mai puțin de 28 de secunde!”

Întrebat despre pașii democrației în Afganistan, strategul  american se leagă de 
vechea istorie a poporului și crede că modelul tribului extins poate fi folositor într-o 
societate cunoscută ca fiind organizată pe ierarhii foarte bine structurate: tribul. Și ne 
spune: ,, Un lider tribal nu face nimic fără aprobarea oamenilor pe care îi conduce. 
Dacă priviți un trib veți observa vă toată lumea va vota pentru aceeași persoană. Veți 
spune că aceasta nu este democrație. Dar pentru a lua această decizie toți membrii 
tribului se reunesc și decid de comun acord să susțină aceeași persoană. Este modul 
lor de a percepe democrația pentru că toate puncetele de vedere au fost consultate. 
Nu este și al nostru, dar trebuie să ținem cont de el”. Iată modelul democratic de care 
Alianța ține cont! Un adevărat progres ce se pregătește statului afgan.

Cum anul viitor vom celebra zece ani de la 11/09 generalul american a fost 
întrebat dacă consideră aflarea în libertate a lui Ben Laden și Zawahiri drept un eșec 
personal. Acesta ne transmite certitudinea sa că aceștia sunt simboluri ale terorismului 
:,, Aș dori să mutăm accentul pe ceea ce am realizat și nu pe ceea ce ne-a scăpat. În 
toți acești ani nu au mai fost atentate de tipul celor de la 11/09 și eu văd în asta un 
succes colectiv. Al-Qaida și-a pierdut credibilitatea și puterea. Ben Laden și Ayman 
Al-Zawahiri au rămas importante simboluri și nu cred că vor renunța la atacuri de 
mare amploare, dar noi îi vom captura și preda justiției.” Ceea ce este interesant în 
acest răspuns este faptul că genralul uită că el este cel care a comandat operațiunea 
din 2006 de capturare a lui Zarkawi și tot el a dat ordin de lansare dintr-un  F-16 a 
unei bombe de 500 de kilograme. Se pare că domnul general a înțeles eficacitatea 
vânătorii de teroriști ce a fost dovedită în Iraq și că acest război nu și-a subestimat 
niciodată adversarii.

Strategul mai subliniază faptul că între Alianță și Pakistan există un puternic 
parteneriat. Cu siguranță așa este, însă între afgani, talibani și militanții pakistanezi 
există un parteneriat și mai puternic de schimb de droguri și arme.

Corupția este cea mai mare problemă din ținut, este cea care împiedică 
dezvoltarea democrației. Locuitorii nu au încă încredere în guvernul lor și acesta 
din urmă are autoritatea unui bolnav. Climatul de violență din Afganistan se menține 
la un nivel ridicat. Talibanii răspund cu acțiuni dure tutor acțiunilor impuse de 
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Alianță ce cred că le va știrbi din autoritate. În ultimii doi ani, insurecția talibană s-a 
intensificat și lovește tot mai des capitala, atât prin atentate sinucigașe cât și atacarea 
comandourilor. În pofida prezenței a peste 121.000 de militari ai Alianței, acțiunile 
gherilei și atentatele talibanilor decimează din ce în ce mai mult forța internațională.

Moartea compatriotului nostru, sublt. (p.m.) Florin Bădiceanu, decedat în urma 
unei explozii de mină artizanală pe autostrada A1 Kandahar-Kabul vine să mărească 
lista deja prea lungă a victimelor (la care s-au mai adăugat şi altele), demonstrând 
gravitatea situației. Asta la peste opt ani după ce trupele anglo-americane au ajuns 
în Afganistan. Astfel nu poate fi negată durata conflictului, eforturile materiale și 
umane făcute de toate statele, care sub NATO, sunt prezente în Afganistan- așa cum 
nu pot fi ignorate niciodată sacrificiile umane .

Ținta Alianței este clară- aceea de ajutorare a populației, iar acest nou tip de 
conflict pentru reprezentantul forțelor din Afganistan nu pare deloc ca fiind unul fără 
sfârșit, chiar dacă a fost bănuit ca fiind un război avantajos pentru coaloție prin prisma 
firmelor ce furnizează suportul logistic Alianței: ,, Altă dată o singură armată câștiga 
victoria. Pentru noi victoria ar fi reducerea urii populației statelor națiune ce pot lua 
decizia de a întreține sau opri ostilitățile. Astăzi asistăm la mișcări, schimbări. Violența 
este un mijloc de a atrage atenția. Dar dacă minimalizăm importanța schimbării, dacă 
nu luăm în considerare motivația care a dus la nașterea sa este greu de a înfrânge 
violența. Acestea toate dacă nu sunt luate în calcul vom avea doar oameni ce devin 
combatanți sau teroriști. Motivația a devenit secundară, ceea ce oamenii au devenit a 
devenit important. Ei folosesc violența pentru motivele personale și mai mult pentru 
rațiuni politice legitime”.

Aceasta este o prezentate a unei situații fără final. Este o prezentare cu secvențe 
de război, un război pe care-l trăim de departe și-l vedem aproape când ne bucurăm 
de laudele ce le primim de comandați de război, care ne izbește de relitate când ne 
vedem soldații înfășurați în drapel. Cu toate aceste ne rămâne o singură întrebare: vor 
ști să oprească un război?
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Octavian Mircea CHESARU1

Abstract

Considered to strengthen democracy, citizens’ interests and mechanisms 
for cooperation in the European Union, Lisbon Treaty, a legal innovation, 
will alter the European security environment and thus the organization of 
the armed forces of the 27 EU Member States. Although European defense 
is still left in the hands of NATO, Romania is urged to respond effectively to 
these changes in the European security architecture. Both Romania and the 
other European Union countries will follow, in the near future, a line of major 
changes regarding the manner in which the armed forces and Diplomatic 
services are organised, all to support the new European institutions, the single 
voice.

Cuvinte cheie: cooperare, coerenţă, vocea unică, europenizare prin adâncire

Considerat a consolida democraţia, interesele cetăţenilor şi mecanismele 
de cooperare din Uniunea Europeană, Tratatul de la Lisabona, o inovaţie 

juridică, aduce modificări mediului de securitate european şi, implicit, asupra 
organizării instituţionale şi strategice a forţelor armate din cele 27 de state membre 
ale Uniunii. Deşi apărarea europeană este lăsată în continuare în mâna NATO, 
România se vede nevoită să răspundă eficient acestor transformări ale arhitecturii 
europene de securitate.

Integrarea europeană, un proces îndelungat ce trebuie parcurs de către toate 
statele membre ale Uniunii Europene sau de către statele aflate în curs de aderare, 
presupune, în primul rând, adaptarea politicilor publice implementate de guvernele 

1 Octavian Mircea CHESARU, absolvent al Facultăţii de Administraţie Publică, specializarea Administraţie 
Europeană, din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), este actualmente masterand 
la programele Studii de Securitate şi Apărare, din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, respectiv Spaţiul 
Public European, din cadrul SNSPA.

TRATATUL DE LA LISABONA 
ŞI IMPLICAŢIILE ACESTUIA 
ASUPRA ARHITECTURII DE 

SECURITATE A UNIUNII EUROPENE
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naţionale, la axele prioritare ale politicilor publice europene, proces administrativ 
susţinut printr-o legislaţie armonizată la izvoarele de drept comunitar originar 
(tratate şi instrumente juridice anexate acestora), la izvoarele de drept complementar 
(actele convenţionale încheiate între statele membre şi alte state membre, Uniune 
sau alte state terţe), la izvoarele de drept derivat (directive, regulamente, decizii, 
recomandări, declaraţii, etc.) sau la izvoarele de drept jurisprudenţial (deciziile Curţii 
de Justiţie a UE). Astfel, statele membre UE se văd nevoite să răspundă noilor cerinţe 
privind structura mediului de securitate în spaţiul european post-Lisabona.

Mediul de securitate în spaţiul Uniunii este vegheat de Politica Externă şi 
de Securitate Comună a Uniunii Europene (PESC) şi de Politica Europeană de 
Securitate şi Apărare (PESA), caracterizate de un dinamism accentuat şi flexibile 
la evenimentele globale. Politica Externă şi de Securitate Comună reprezenta, 
până de curând, cel de-al doilea pilon al Uniunii Europene2, în timp ce PESA este 
o componentă esenţială a PESC, fără a se afla în raport de subordonare. Diferenţa 
dintre cele două constă în faptul că PESC reprezintă un concept NATO adaptat de 
mecanismele europene, pe când PESA este un concept UE ce sprijină activitatea 
PESC şi, implicit, activitatea statelor UE în cadrul NATO. PESC, introdusă prin 
Tratatul de la Maastricht, coordonează totalitatea acţiunilor externe ale UE, inclusiv 
cele militare specifice PESA, purtate de Forţa de Reacţie Rapidă. 

Pe scurt, PESC reprezintă iniţiativa europeană de a coagula un sistem de 
răspuns funcţional, asemănător NATO. Aceasta apelează la puterea de intervenţie 
soft, şi anume, la mijloace diplomatice, la măsuri comerciale, la misiuni de tip 
Petersberg, cu scopul soluţionării conflictelor internaţionale, intervenţiile soft 
fiind elemente de acţiune externă recomandate de Tratatul de la Lisabona. Efect 
funcţional al Declaraţiei de la Petersberg, Germania, din 1992, misiunile de tip 
Petersberg presupun îndeplinirea, sub egida ONU sau în colaborare cu OSCE, a unor 
activităţi umanitare dar şi de menţinere şi restabilire a pãcii. Tratatul de la Maastricht 
înglobează conţinutul esenţial al Declaraţiei de la Petersberg, prin formularea PESC.

Inovaţia Lisabona

Tratatul de la Lisabona, este, deopotrivă, un tratat de modificare al tratatelor 
europene, dar şi un tratat reformator al instituţiilor UE3. Intrat în vigoare, cu anumite 
dificultăţi, la data de 1 decembrie 2009, aduce, conform specialiştilor, o modernizare a 
cadrului instituţional european, inovând şi întărind politicile europene de apărare, dar 
păstrează caracterul interguvernamental şi umanitar al acestora. Opoziţia vehementă 
a Irlandei sau a altor state faţă de tratat se datora modificărilor aduse liberei circulaţii 
a persoanelor şi a lucrătorilor în cadrul UE, aceste state semnalând viitoare probleme 
economice datorate migraţiei necontrolate. Însă, în ceea ce priveşte inovaţiile aduse 
mediului de securitate, se observă un entuziasm ridicat faţă de noile instituţii ce vor 
2 Pilonii UE au fost eliminaţi conceptual prin Tratatul de la Lisabona.
3 Popescu Andrei, Diaconu Ion, Organizaţii europene şi euroatlantice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 196.
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susţine vocea unică a UE. Cele mai importante inovaţii conceptuale aduse de Tratat 
sunt legate de personalitatea juridică a Uniunii Europene. Uniunea se va exprima, ca 
actor internaţional, sub forma unei singure entităţi, concept acceptat ca vocea unică. 
Astfel, se face o clarificare privind competenţele Uniunii, lărgind aria de aplicare 
exclusivă a dreptului comunitar. 

Relativ la acestea, există o amplă dezbatere la nivel european privind pierderea 
treptată a suveranităţii statelor. În ceea ce priveşte programele spaţiale, programele 
umanitare sau programele militare, specifice PESC, UE are competenţa de a acţiona 
pe cont propriu, însă, fără a elimina abilitatea statelor membre de a funcţiona 
independent. 

Concret, triunghiul decizional al UE îşi păstrează autoritatea asupra 
obiectivelor politicilor publice europene, însă maniera de acţiune este decisă, încă, 
de guvernele naţionale, fapt ce menţine Uniunea la nivelul de uniune politică şi 
monetară, transformarea acesteia într-un stat federativ fiind încă distantă.

Cuvintele cheie sunt cooperare şi coerenţă. Tratatul aduce modificări 
substanţiale în formularea şi implementarea PESC, fiind menit a reabilita acest 
concept de cooperare în limbajul de lucru al instituţiilor europene, precum şi al 
guvernelor statelor membre UE. Cea mai importantă noutate adusă PESC şi PESA 
este încercarea de definitivare a vocii unice a celor 27 de state ale Uniunii, prin 
instituirea funcţiei de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica 
de Securitate, asistat de Serviciului pentru Acţiune Externă (SAE), compus, în 
principal, din diplomaţi comunitari. 

La data de 19 noiembrie 2009, Catherine Ashton, politician de origine 
britanică, a fost numită Înalt Reprezentant, în urma unui summit al şefilor de stat 
din UE, unul dintre candidaţii acesteia fiind chiar Adrian Severin, europarlamentar 
român. Decizia de a o însărcina pe Ashton cu această importantă funcţie, spun 
euroscepticii, a fost bazată pe eşecul fostului prim-ministru britanic Tony Blair de 
a fi numit Preşedinte al Consiliului European, Gordon Brown declarând că Marea 
Britanie va accepta intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, sub această formă, 
doar cu un conaţional într-o funcţie cheie. Astfel, Ashton se vede într-o poziţie în 
care orice decizie luată de triunghiul legislativ al UE, privind orice politică publică 
europeană, necesită aprobarea sa. Apărarea UE rămâne, în urma Tratatului, în mâna 
NATO, dar, după toate aceste jocuri de putere, putem oare afirma că se află şi în mâna 
autorităţilor britanice? Este o discuţie amplă referitor la acestea, dat fiind că Marea 
Britanie este prima forţă ce răspunde flagship-ului american spre conflicte armate, 
acestei porniri unilaterale care, de multe ori, a încălcat Tratatul de la Washington, 
Tratatul Nord-Atlantic, semnat în 1949. De reamintit opoziţia Franţei, sub conducerea 
generalului De Gaulle, care, pentru a protesta faţă de rolul hegemonic al SUA în 
cadrul Alianţei, a abordat o poziţie aparte, începând cu 1958. Franţa  s-a retras oficial 
de sub comandamentul integrat al NATO în 1966, fapt ce a declanşat o serie de 
atacuri la adresa lui Charles de Gaulle, apărat, însă, de Serviciul de Acţiune Civică.
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Prevederile Tratatului privind funcţia de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru 

Afaceri Externe şi Politica de Securitate pornesc de la premiza conform căreia 
Uniunea asigură coerenţa între diferitele domenii ale acţiunii sale externe precum 
şi între acestea şi celelalte politici ale sale, astfel, implicând prerogativele deţinute 
de Catherine Ashton în elaborarea tuturor politicilor publice. Articolul 21, alin. 3, 
continuă prin a menţiona clar poziţia Înaltului Reprezentant, care va asista Consiliul 
şi Comisia, pentru a coopera în scopul coerenţei decizionale. Se subliniază că Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, în calitatea 
sa de membru al Comisiei Europene, alături de Consiliu, asigură unitatea, coerenţa 
şi eficienţa acţiunilor întreprinse de Uniune. Astfel, Înaltul Reprezentant, în postura 
de conducător al PESC, se vede responzabilizat cu asigurarea vocii unice, în calitate 
de împuternicit al Consiliului (art.18). 

Conform Tratatului de la Lisabona, Înaltul Reprezentant este unul dintre 
vicepreședinții Comisiei. Acesta asigură coerenţa acţiunii externe a Uniunii, fiind 
însărcinat cu responsabilităţile care îi revin acesteia în domeniul relaţiilor externe ale 
UE. Înaltul Reprezentant participă la lucrările Consiliului European, fiind numit de 
acesta din urmă, hotărând cu majoritate calificată, cu acordul preşedintelui Comisiei. 
Consiliul European poate pune capăt mandatului acestuia în conformitate cu aceeași 
procedură. Înaltul Reprezentant prezidează Consiliul Afaceri Externe ce reuneşte 
miniştrii de afaceri externe din UE, funcţionând ca un comitet de specialitate al 
Consiliului European.

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate 
este asistat politic, prin Serviciului pentru Acţiune Externă (SAE) şi militar prin Agenţia 
Europeană de Apărare (AEA). SAE, conform tratatului, lucrează în colaborare cu 
serviciile diplomatice ale statelor membre şi este format din funcţionarii serviciilor 
competente ale Secretariatului General al Consiliului şi ale Comisiei, precum şi din 
personalul detaşat al serviciilor diplomatice naţionale. Organizarea şi funcţionarea 
Serviciului se stabilesc prin decizie a Consiliului, care hotărăşte doar la propunerea 
Înaltului Reprezentant, după consultarea Parlamentului European şi cu aprobarea 
Comisiei.

Acest Minister European de Externe, deşi va avea ca scop nuanţarea vocii unice, 
nu va substitui diplomaţiile naţionale, ci va coopera cu acestea; delegaţii organismului 
se vor intitula ambasadori ai UE. Se observă preluarea de către SAE a unor trăsături 
NATO, ambasadorii UE urmând a se confunda conceptual cu ambasadorii NATO, 
însă, aceştia îşi vor desfăşura activitatea independent de autorităţile statelor din 
care fac parte. Ambasadorii UE vor avea responsabilităţi asemănătoare Diviziei de 
Diplomaţie Publică, din cadrul NATO, însărcinaţi cu informarea publicului despre 
priorităţile şi obiectivele organizaţiei, atât prin intermediul surselor mediatice, cât şi 
prin organizarea de conferinţe sau seminarii în domeniu. 

Comisia şi, după caz, Înaltul Reprezentant, vor informa periodic Parlamentul 
European (PE) şi Consiliul cu privire la evoluţia formelor de cooperare consolidată 
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susţinute de SAE şi AEA. Se afirmă, la nivelul PE, necesitatea ca Serviciul să conţină 
cât mai mulţi funcţionari proveniţi de la Comisie, deoarece SAE se va ocupa, de 
asemenea, cu elaborarea de politici comunitare. SAE îşi va începe activitatea, din 
spusele lui Elmar Brok (raportor din partea Grupului Partidului Popular European 
(Creştin Democrat), Germania), din momentul în care Consiliul şi doamna Ashton 
vor fi pregătiţi să ajungă la un compromis, referindu-se direct la raportul de putere 
dintre SAE şi PE.

Momentan, Parlamentul European se vede inferior Serviciului, deoarece nu 
va putea audia ambasadorii UE şi nici nu va putea lua o poziţie privind direcţiile 
adoptate pentru PESC şi PESA. De asemenea, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
nu are competenţe în domeniul PESC, iar Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 
Afaceri Externe şi Politica de Securitate poate fi pus sub anchetă de către aceasta 
doar privind încălcarea valorilor promovate de Uniune, valori precum democraţia, 
drepturile omului, statul de drept, libertatea de mişcare a bunurilor, a serviciilor, 
a capitalului şi a forţei de muncă, coeziunea socială, sustenabilitatea economică, 
cooperarea în scopuri comune etc.4.

Tratatul înglobează Declaraţia cu privire la politica externă şi de securitate 
comună ce specifică foarte clar că instituirea funcţiei de Înalt Reprezentant al Uniunii 
pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate şi instituirea unui Serviciu pentru 
Acţiune Externă, nu aduc atingere responsabilităţilor statelor membre, în ceea ce 
privește formularea şi exercitarea politicii lor externe şi nici modului în care acestea 
sunt reprezentate în ţări terţe şi în cadrul organizaţiilor internaţionale. Conferinţa 
reaminteşte, de asemenea, că dispoziţiile care reglementează politica de securitate 
şi de apărare comună nu aduc atingere caracterului specific al politicii de securitate 
şi apărare a statelor membre. Aceasta subliniază că Uniunea Europeană şi statele 
sale membre trebuie să respecte în continuare obligaţiile care decurg din dispoziţiile 
Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi, în special, din responsabilitatea principală 
care revine Consiliului de Securitate şi membrilor săi în domeniul menţinerii păcii şi 
a securităţii la nivel internaţional.

Tratatul de la Lisabona vine în sprijinul vocii unice, atât prin Serviciul pentru 
Acţiune Externă, cât şi prin Agenţia Europeană de Apărare, cu rolul principal de a 
asista statele membre ce desfăşoară acţiuni militare în regiuni de conflict exterioare 
UE. Agenţia contribuie la dezvoltarea capabilităţilor de apărare în domeniul 
managementului crizelor, promovarea şi intensificarea cooperării europene în 
domeniul armamentelor, întărirea bazei tehnologice şi industriale europene pentru 
apărare, crearea unei pieţe europene pentru echipamente de apărare competitive 
şi promovarea cercetării în domeniul apărării. AEA este o structură înfiinţată de 
Consiliul de Miniştri ai UE în iulie 2004, pentru a îmbunătăţi capabilităţile europene 
de apărare. 

Prin Tratatul de la Lisabona, decizia militară va rămâne, în continuare, la 
dispoziţia statelor membre, însă, pe bază de voluntariat, acestea pot oferi Agenţiei 
4  A se vedea Emerson Michael, What Values for Europe? The Ten Commandments, CEPS Policy Brief, No.65, 2005.
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resurse materiale şi umane, sau, la chemarea altor state, vor răspunde prin forţă armată, 
contribuind la integrarea militară superioară, în virtutea conceptului de cooperare 
permanentă structurată. Se păstrează, astfel caracterul interguvernamental al PESC 
susţinut de noile proceduri de vot mai flexibile privind deciziile în materie, aduse de 
tratat. Astfel se permite anumitor guverne să se abţină, autorizând recurgerea la votul 
cu majoritate calificată sau acceptând ca o majoritate de state membre să acţioneze 
din proprie iniţiativă. Cu toate acestea, unanimitatea rămâne obligatorie pentru luarea 
deciziilor cu implicaţii în domeniul militar sau al apărării.

Tratatul introduce clauza de solidaritate, de asistenţă şi de sprijin reciproc în 
caz de agresiune, ca o noutate adusă arhitecturii de securitate a UE. Astfel, este adusă 
în discuţie activitatea Forţei de Reacţie Rapidă (FRR) a UE. FRR, înfiinţată oficial 
în 2007, numără azi 60 de mii de militari. Competenţele FRR, ca parte a PESA, le 
continuă pe cele ale forţelor militare ale UE desfăşurate cu ocazia misiunilor din 
Bosnia-Herzegovina, în 2003 şi 2004,  precum şi în Macedonia, în 2003, misiuni 
comune UE-NATO. FRR nu este o armată permanentă convenţională instalată într-o 
cazarmă dintr-o ţară europeană şi nici nu va înlocui armatele existente ale ţărilor 
europene individuale. Este mai mult o grupare de luptă ale forţelor coordonate ale 
Uniunii Europene, care pot fi chemate să acţioneze împreună, când este necesar, 
însă, pentru a asigura o capacitate de reacţie rapidă, UE a înfiinţat grupuri tactice de 
luptă, în permanenţă pregătite pentru intervenţie, fiecare dintre acestea numărând 
circa 1.500 de persoane. 

Prin Tratatul de la Lisabona, FRR este limitată la acţiuni de tip Petersberg, 
dar şi de combatere a terorismului, prin intermediul comunităţilor informaţionale. 
Principiile care stau la baza activităţilor FRR formează PESA. Prin acestea, tratatul este 
considerat de numeroşi specialişti o victorie a Statelor Unite ale Americii5, apărarea 
europeană fiind lăsată complet în sarcina NATO. FRR dovedeşte că UE a depăşit 
momentul eşecului Comunităţii Europene pentru Apărare, precedat de o incoerenţă în 
elaborarea unor politici de securitate şi apărare europene, decizia comunităţii fiind de 
a se apăra aproape exclusiv prin NATO. Tratatul prevede explicit că acţiunea Uniunii 
pe scena internaţională are la bază principiile care au inspirat crearea, dezvoltarea 
şi extinderea sa şi pe care intenţionează să le promoveze în lumea întreagă. Acestea 
sunt valorile UE şi respectarea principiilor Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a 
normelor de drept internaţional. Prin acestea, se poate spune că, în ceea ce priveşte 
organizarea militară, UE adoptă structura şi principiile forţelor ONU.

De observat maniera europeană de corelare a mijloacelor diplomatice de 
soluţionare a diferendelor internaţionale cu acţiunile specifice tip Petersberg, 
cu prilejul momentului august 2008, când UE şi-a însuşit rolul de mediator între 
Georgia şi Rusia, cu scopul încheierii unui acord de încetare a focului. De asemenea, 
au fost trimişi observatori europeni pentru a monitoriza evoluţia conflictului şi s-a 
oferit ajutor umanitar celor refugiaţi din calea luptelor. A fost organizată o conferinţă 
5  Buşe Dorel, Relaţia NATO-UE şi Securitatea Europeană, Revista Univers Strategic, Nr. 1, Ed. PRO Universitaria, 
Bucureşti, 2010, p.108.
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internaţională a donatorilor pentru reconstrucţia Georgiei. Aceasta este maniera de 
răspuns pe care o aştepta toată lumea din partea Uniunii.

În spiritul noului tratat, înainte de a intra în vigoare, relativ la solemnele sale 
prevederi, Parlamentul European (PE) emite, la 19 februarie 2009, rezoluţia privind 
Strategia Europeană de Securitate și PESA, prin care subliniază, conform alin.1, că 
Uniunea Europeană trebuie să își dezvolte autonomia strategică printr-o politică 
externă, de securitate și apărare puternică și eficientă, pentru a promova pacea și 
securitatea internațională, pentru a-și apăra interesele la nivel mondial, a asigura 
securitatea cetățenilor săi, a-și aduce contribuția la un multilateralism eficient, a 
promova respectarea drepturilor omului și a valorilor democratice în întreaga lume 
și a proteja pacea în lume. Astfel, PE proclamă importanța relației transatlantice și 
recunoaște necesitatea coordonării acțiunilor între PESA şi PESC.

Asistăm, prin acest tratat reformator, la consolidarea procesului de europenizare 
prin adâncire, relativ la mediul de securitate, fiind subliniată necesitatea de a legifera, 
apelând la cooperarea informală, în cazurile lipsite de o reglementare clară (inacţiunea 
comunitară)6. Se instituie un mecanism de răspuns rapid în domeniul strategiei de 
apărare a UE, pentru a atinge, aşa cum se specifică şi în Strategia Naţională de 
Apărare a României, o eficienţă ridicată a eforturilor naţionale în domeniul cooperării 
internaţionale.

România în spaţiul european post-Lisabona

România, membru NATO şi UE, este unul dintre statele ce răspunde coerent 
la aceste noi tendinţe. Conform site-ului Ministerului Afacerilor Externe, printr-o 
participare activă la formularea şi implementarea PESC şi PESA, România este 
unul din statele datorită căruia UE reprezintă o prezenţă activă la nivel global, 
prin capacitatea sa de a gestiona diferendele internaţionale, prin mijloace militare 
(mobilizarea de forţe armate), civile (promovarea democraţiei, a statului de drept şi a 
respectării drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti) sau diplomatice (acţiuni de 
mediere, conciliere sau bune oficii).

De asemenea, pentru a răspunde coerent la poziţia comună a statelor UE 
privind mediul de securitate, România îşi adaptează permanent, atât legislaţia, cât şi 
programele de guvernare (direcţiile de acţiune adoptate de puterea executivă pentru 
implementarea politicilor publice) sau Strategia Naţională de Apărare, la normele 
de drept comunitar prevăzute în Strategia Europeană de Securitate şi în Tratatul de 
la Lisabona.

Programul de Guvernare al României ia la cunoştinţă aceste evenimente 
europene, şi, în Capitolul 23, intitulat Apărarea Naţională, sunt conturate, ca 
obiective de guvernare, dezvoltarea contribuţiei României în cadrul PESC, creşterea 
contribuţiei la asigurarea securităţii şi stabilităţii regionale, precum şi dezvoltarea 
6  A se vedea Matei Lucica, Europenizarea administraţiei publice, volumul I – Procese fundamentale ale europenizării 
administraţiei publice, Ediţia a II-a, Colecţia Caiete Jean Monnet, Bucureşti, 2009, pp. 43-46.
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capacităţii de apărare a României. Conform programului, priorităţile pentru 
îndeplinirea acestor obiective sunt respectarea obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
stat membru al NATO şi UE (fapt ce marchează dualitatea influenţelor externe asupra 
deciziilor interne privind strategia de apărare a României), continuarea procesului 
de transformare multidimensională a Armatei României către o armată modernă, 
capabilă să îşi asume şi să îndeplinească un larg spectru de misiuni atât pe teritoriul 
naţional, cât şi în afara acestuia, prin armonizarea cadrului legislativ şi instituţional 
şi prin înzestrarea armatei cu sisteme de armament performante, în conformitate 
cu misiunile sale în cadrul NATO şi UE, sau cu nevoile de securitate internă şi cu 
programele majore de înzestrare.

Pentru a răspunde coerent programelor Agenţiei Europene pentru Apărare 
şi Serviciului pentru Acţiune Externă, sunt menţionate direcţii de acţiune precum 
continuarea revizuirii structurii de forţe şi a procesului de operaţionalizare pentru 
a crea structuri de comandă şi control flexibile sau dezvoltarea elementelor de 
infrastructură care să asigure capacităţi de dislocare, staţionare şi antrenament 
pentru forţele naţionale şi cele aliate, conform conceptului de Sprijin al Naţiunii-
Gazdă. Deşi este un concept NATO, acesta se aplică noii structuri operaţionale din 
cadrul UE. Conceptul presupune ajutorul militar şi civil, acordat pe timp de pace, în 
caz de urgenţă, criză sau conflict, de către o ţară-gazdă forţelor aliate şi organizaţiilor 
amplasate, active sau aflate în trecere pe teritoriul acesteia7. 

De asemenea, sunt menţionate direcţii economice de acţiune internă, precum 
stimularea producţiei interne şi adaptarea capacităţilor existente ale industriei de 
apărare autohtone la cerinţele armatei şi standardelor NATO şi UE, prelucrarea 
şi realizarea produselor informative şi diseminarea acestora către autorităţile 
decizionale naţionale, aliate şi partenere în acord cu rolul, locul şi misiunile specifice 
domeniului informaţii pentru apărare.

Strategia Naţională de Apărare, documentul de bază ce defineşte sistemul 
securităţii naţionale din România, este o expresie politică de fundamentare şi 
orientare a acţiunilor statului în acest sens. Acest act unilateral este emis de către 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), care, conform art. 119 din Constituţia 
României, organizează şi coordonează unitar activităţile care privesc apărarea ţării 
şi securitatea naţională, participarea la menţinerea securităţii internaţionale şi la 
apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară, precum şi la acţiuni de menţinere 
sau de restabilire a păcii. Cu alte cuvinte, CSAT este primul organ de decizie din 
domeniul apărării naţionale, atât pentru situaţiile interne, cât şi pentru cele ce privesc 
o cooperare în comun cu alte forţe UE sau NATO.

Noua Strategie Naţională de Apărare a României menţionează precis, în 
introducerea documentului, că elaborarea strategiilor sectoriale de răspuns nu 
contravin normelor impuse de NATO şi UE, România asumându-şi responsabilităţile 
specifice statelor membre ONU, UE, NATO, OSCE şi Consiliului Europei, justificând 
că economisirea resurselor materiale şi financiare, prin mecanismul cooperării 
7 Popa Vasile, Sprijinul Naţiunii-Gazdă, Editura Universităţii Naţionale de Apărare Carol I , Bucureşti, 2006, p.8.



83UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
internaţionale, asigură o eficienţă ridicată a eforturilor naţionale. Astfel, documentul 
declară un angajament direct al statului faţă de gestionarea problemelor de pe agenda 
comună de securitate, stabilită conform PESC.

Concret, directivele principale conţinute de Strategia Naţională de Apărare, 
din 2010, sunt armonizate la Strategia Europeană de Securitate. Actuala strategie 
se prezintă a fi adaptată la noua matrice de securitate UE, recunoscând elementele 
acesteia, printre care şi conceptul multidimensional de securitate, mai precis, 
echilibrul democratic dintre stat şi individ, dintre mediul politic şi beneficiarul 
securităţii naţionale, ţinându-se cont şi de aspectele economice, sociale şi ecologice 
ale situaţiei cotidiene. După cum menţionează documentul, strategia este, de 
asemenea, multidirecţională şi multifuncţională, angrenând un spectru larg de 
ameninţări şi vulnerabilităţi, respectiv instrumente specifice, precum mijloacele 
diplomatice, economice şi informaţionale; se admite caracterul imperios al unei 
securităţi energetice sustenabile, axă economică descrisă ca o ameninţare la siguranţa 
şi prosperitatea cetăţenilor.

Principiile şi caracteristicile Strategiei Naţionale de Apărare răspund 
rigorilor internaţionale, enunţând principiul conformităţii cu abordările europene 
şi euroatlantice, precum şi principiul corelării internaţionale, însă, fără a neglija 
principiul priorităţii interesului naţional, amintind că mediul de securitate european 
pune individualitatea înaintea cooperării militare. Strategia Europeană de Securitate 
menţiona, în 2003, că premisa de la care porneşte sistemul de apărare european este că 
Niciun stat nu este capabil să facă faţă pe cont propriu problemelor complexe actuale, 
afirmaţie valabilă şi în 2010, fapt pentru care cooperarea interguvernamentală este 
soluţia pentru orice problemă de actualitate, principiu conştientizat de autorităţile 
competente din România.

Principalele riscuri şi ameninţări enunţate în document sunt, evident, cele legate 
de mediul internaţional de securitate, precum riscurile transfrontaliere, dezvoltarea 
programelor pentru fabricarea armelor de distrugere în masă, ameninţarea teroristă 
sau criminalitatea organizată, menţionate de Strategia Europeană de Securitate din 
2003 ca fiind ameninţări cheie. Documentul CSAT-ului adaugă pe lista ameninţărilor 
instabilitatea economică, socială, culturală şi medicală din România, ca un efect al 
recesiunii economice.

Vulnerabilităţile României, specifice unui cadru inovator, cu instituţii 
europene moderne, se anunţă a fi, în primul rând, ineficienţa administrativă, cauzată 
de corupţie sau de politizare excesivă. De asemenea, lipsa de coerenţă privind 
funcţiile procesului de conducere în administraţia publică8 (previziune, prognoză, 
programare, planificare, execuţie şi control) sunt menţionate ca o vulnerabilitate 
naţională, ce se răsfrânge asupra elaborării şi implementării politicilor publice, după 
tiparele Comisiei Europene.

A fost intens mediatizat articolul ce prezenta fenomenul campaniilor de 
presă la comandă cu scopul de a denigra instituţii ale statului, prin răspândirea de 
8 A se vedea Matei Lucica, Management public, ediţia a 2-a, Editura Economică, Bucureşti, 2006.
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informaţii false despre activitatea acestora sau presiunile exercitate de trusturi de 
presă asupra deciziei politice în vederea obținerii de avantaje de natură economică 
sau în relația cu instituții ale statului, ca fiind vulnerabilităţi ale siguranţei naţionale 
a României. În modul în care sunt enunţate, acestea sunt, într-adevăr, vulnerabilităţi 
ale oricărui stat, însă, astfel de reglementări pot fi folosite ca temei juridic pentru 
a închide gura unor surse mediatice incomode pentru lideri din UE cu înclinaţii 
dictatoriale. Ca răspuns la această prevedere, reprezentanţi ai Federaţiei Române a 
Jurnaliştilor (MediaSind) şi ai Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România 
(CSDR) vor prezenta o petiţie adresată preşedintelui Comisiei de Petiţii din cadrul 
Parlamentului European (PETI), petiţie menită a atrage atenţia asupra încălcării 
libertăţii de exprimare şi informare în România, în cazul în care noua strategie va fi 
votată pozitiv în Parlamentul României. Petiţia se bucură de sprijinul a numeroase 
grupuri parlamentare ale PE, iar preşedintele PETI a anunţat că urmează a fi trimisă o 
scrisoare deschisă Parlamentului României, prin care se solicită renunţarea la această 
prevedere. În caz contrar, se va solicita declanşarea procedurilor de infringement, 
împotriva României, pentru încălcarea prevederilor Tratatului de la Lisabona şi a 
Cartei Drepturilor Fundamentale referitoare la Libertatea de Exprimare.

Direcţiile de acţiune externe, subliniate de strategie, pornesc de la recunoaşterea 
direcţiei generale de acţiune a UE, spre vocea unică, cu prilejul conturării PESC şi 
PESA, sprijinite de Strategia Europeană de Securitate, elaborată de către Agenţia 
Europeană de Apărare şi emisă de Consiliul UE. Acestea se aseamănă obiectivelor 
pe termen scurt ale PESC, stabilite de comun acord cu Comisia Europeană şi 
reprezentanţii statelor membre.

Noua Strategie Naţională de Apărare, ce aşteaptă votul Parlamentului, 
răspunde noii atitudini menţionată de Strategia Europeană de Securitate din 2009, ce 
consideră că este deosebit de importantă luarea de noi inițiative în privința formării 
comune și a instituirii unor standarde comune pentru personalul care urmează să fie 
desfășurat și să participe la operațiunile civile și militare ale UE, în privința unei 
mai mari interacțiuni între forțele armate și personalul civil al statelor membre, 
a formării în domeniul gestionării crizelor, a programelor de schimb între forțele 
armate din Europa, precum și în direcția deschiderii armatelor către cetățenii altor 
state membre ale UE.

Deşi documentul european proclamă susţinerea unor programel precum 
Eurofighter, menţionându-l în mod explicit ca fiind coloana vertebrală a celor cinci 
Forțe Aeriene Europene în deceniile următoare, statul nostru a decis achiziţionarea 
de avioane recondiţionate de către SUA, astfel, susţinând nu piaţa de echipamente 
militare a UE, ci piaţa NATO. Aceasta se arată a fi o decizie înţeleaptă, atât din raţiuni 
economice, cât şi din motive strategice, principalele mecanisme şi programe de 
apărare ale UE şi ale României fiind abilitate sub egida NATO, nu sub comandamentul 
autorităţilor europene.

De observat că, spre deosebire de Strategia de Securitate Naţională a 
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României din anul 2007, noua Strategie Naţională de Apărare este redactată 
într-un stil orientat direct spre a răspunde normelor şi cutumelor comunitare în 
materie. Se aprofundează deschiderea spre cooperare strategică multidimensională, 
multidirecţională şi multifuncţională cu toate entităţile europene şi euroatlantice 
partenere. Documentul din 2007 a fost considerat a fi depăşit încă de atunci, lucrările 
de gen ale reprezentanţilor comunităţii informaţionale fiind mult mai deschise spre 
cooperare internaţională. Viziunea Strategică 2007-2010 emisă de Serviciul Român de 
Informaţii (SRI) dovedeşte acceptarea de către Comunitatea Naţională de Informaţii 
a direcţiilor de acţiune UE. Documentul menţionează o transformare a SRI, în scopuri 
de armonizare, unul din principiile acestei transformări fiind cel al cooperării, prin 
schimbul de informaţii cu partenerii strategici naţionali şi internaţionali. Principiul 
este susţinut chiar de art. 14 al Legii 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Serviciului Român de Informaţii, ce reglementează colaborarea instituţiei cu alte 
organisme similare din orice stat membru UE sau NATO.

0
0    0

În concluzie, tendinţa euro-atlantică de fluidizare a frontierelor, de trecere de 
la frontiera-linie la forntiera-spaţiu administrativ, la frontiera-uniune economică şi 
militară, obligă Uniunea Europeană, prin Tratatul de la Lisabona, să facă un pas 
înainte spre instituirea vocii unice, spre a deschide calea spre aprofundarea cooperării 
şi coerenţei, în scopuri de securitate şi apărare. Atât România, cât şi celelalte state 
europene vor parcurge, în viitorul apropiat, transformări majore privind maniera de 
organizare a forţelor armate şi a diplomaţiilor naţionale, pentru a veni în sprijinul 
noilor instituţii şi proceduri europene.
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Abstract

The identity of the majour risks, threats , their impact on crisis and 
conflicts and also the implemetation of some politics who can solve the crisis 
made us to use the new tehnology and  a new strategy who can generate the 
best solution for long time for global security. I will underline some ecomic 
,strategical, military and polical elements who can became real risks for 
stability of global security. 

Cuvinte cheie: vulnerabilităţi, macroinstabilităţi

Mai jos vom sublinia câteva elemente la nivel economic, strategic, 
militar şi politic care pot fi provocări şi pericole la adresa stabilităţii şi 

securităţii mondiale. Rezervele valutare din ţările cu excedent comercial semnificativ 
şi datoriile publice în creştere înregistrate de statele emergente vor rămâne riscuri 
majore la adresa stabilităţii economiei internaţionale pe termen mediu. La acestea se 
adaugă reducerea accesului la resursele de apă potabilă ceea ce constituie principala 
ameninţare globală generată de schimbările climatice. 

Subliniem că pe continentul european se va înregistra un declin în ceea ce 
priveşte fertilitatea solului, din cauză că numeroase bazine de râuri vor prezenta 
diminuări ale nivelului apei, fapt ce va afecta în special populaţia din zonele de 
coastă şi regiunile montane. 

După compararea unei analize asupra mass media din ţară şi străinătate, de către 
Serviciul Român de Informaţii, în „Buletinul mass media”, din  perioada martie-iunie 
2010, s-a constatat că frecvenţa de apariţie a diagnozei macroinstabilităţii la nivel 
internaţional este atât de crescută încât scorurile pot corela.1 Aşadar, scorurile de mai 
jos, la probleme asimetrice şi economice pot indica o f2recvenţă ridicată din punct 
de vedere al macroinstabilităţii. Histograma şi graficul de mai jos fac prezentarea 
descriptivă a abordării noastre.
1  „Europe’s World” (singura publicaţie independentă din Europa care colaborează cu peste 130 de think tank-
uri şi instituţii academice) - Robert Hutchins - Why U.S. - EU Economic Co-operation Holds the Key To Global 
Governance/ primăvara 2010/ http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home_old/Article/tabid/191/ArticleType/
ArticleView/ArticleID/21578/language/en-US/WhyUSEUeconomiccooperationholdsthekeytoglobalgovernance.
aspx
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Total

Frecvenţa Procent Validarea 
Procentuală

Cumulul 
procentual

Valid Terorism 882 20,8 20,8 20,8
Justiţie 656 15,5 15,5 36,4
Politică 898 21,2 21,2 57,6
Securitate 784 18,5 18,5 76,1
Economie 1011 23,9 23,9 100,0
Total 4231 100,0 100,0

 
                                

Frecvenţa zilnică pe lunile martie-iunie 2010 

Mai mult decât atât, trebuie luat în calcul că trăsătura caracteristică inedită a 
noilor tipuri de riscuri contribuit la consolidarea importanţei analizei de şi ameninţări 
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(terorismul internaţional, proliferarea intelligence în procesul de fundamentare 
a politicilor armelor de distrugere în masă, criminalitatea unui stat, respectiv de 
valorificare a oportunităţilor de organizată transfrontalieră, cyber criminalitatea etc.) 
realizare a unor interese de securitate internaţională, este reprezentată de faptul că 
nu pot fi abordate şi gestionate separat, ci ca parte a unor dezvoltări complexe şi 
interdependente datorită macroinstabilităţii. În cele ce urmează, vom începe prin 
a trece în revistă o diagnoză proprie la nivel economic, geopolitic, asimetric şi la 
nivelul securităţii internaţionale3.  

1.1. Diagnoză la nivel economic

Considerăm următoarea etapă ce implică o reală instabilitate a marilor economii 
în sistemul global, ca fiind esenţială, influenţa acestora putând fi reflectată la nivelul 
FMI, Băncii Mondiale şi al altor instituţii. Pieţele emergente deţin 30% din PIB-ul 
global, 45% din exporturi şi 75% din rezervele valutare. Cu toate acestea, puterile 
occidentale tradiţionale, membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică (OECD), continuă să reprezinte 63,8% din voturi la nivelul FMI (G-7 
constituie 43,7% din total). Cu toate că Statele Unite şi Uniunea Europeană au 
susţinut că vor reforma structura de conducere a FMI, până în prezent nu au renunţat 
la poziţiile privilegiate deţinute4. Un punct bun de pornire pentru SUA şi UE ar 
fi renunţarea la solicitarea tradiţională a posturilor de conducere ale instituţiilor 
internaţionale menţionate, lăsând posibilitatea şi altor state de a accede la acest nivel. 
Subliniem că procedural, giganţilor economici precum China şi India ar trebui să 
le fie acordate drepturi sporite în procesul decizional. Graficul de mai jos vine în 
sprijinul afirmaţiilor noastre. 

3 Council on Foreign Relations/ CFR - Roya Wolverson - Building a BRIC Foundation/ 15.04.2010/ http://www.
cfr.org/publication/21910/building_a_bric_foundation.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_
campaign=Feed%3A+cfr_foreignaffairs+%28CFR.org+-+FA+multi-pub%29 
4 Chatham House - Paola Subacchi - International Monetary System: Beyond the Dollar/ aprilie 2010/  http://www.
chathamhouse.org.uk/publications/twt/archive/view/-/id/2014/
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Dimensiunea Consiliului FMI ar trebui restrânsă de la 24 de voturi la 20. O 

formulă viabilă ar fi ca Statele Unite să renunţe la poziţia de lider absolut cu drept 
de veto, în schimbul unei înţelegeri cu UE, prin care forul european să-şi reducă 
procentul de vot combinat de la 30% la acelaşi nivel cu cel al SUA. Aşadar, în plan 
mondial, considerăm că au apărut numeroase aranjamente de politică monetară, rate 
de schimb valutar şi măsuri de stabilitate financiară, care să satisfacă necesităţile 
imediate ale fiecărui stat. 

Încercările de control/ stabilizare a cursului monetar, care au eşuat în mod 
repetat, şi experimentele fără succes de coordonare a politicilor fiscale au condus la 
o stare de 5scepticism profund cu privire la posibilele rezultate pozitive ale oricărei 
forme de acţiune concertată. Încheierea perioadei în care dolarul reprezinta principala 
monedă de schimb valutar nu este foarte departe, însă anumite demersuri iniţiate de 
către unele state indică o coordonare acţională. Trendul este către un sistem valutar 
multimonetar. 

Un lucru este cert: nu va mai exista un acord pe probleme monetare, de tipul 
Bretton Woods. Orice modificare va fi graduală şi puternic influenţată de poziţiile, 
interesele şi solicitările noilor puteri economice, îndeosebi China3. În prezent, 
revenirea economică este speculată la maxim de majoritatea statelor6. Indicatorii 
macroeconomici s-au îmbunătăţit în Statele Unite, Japonia şi majoritatea pieţelor 
emergente, sugerând o creştere mai puternică a PIB-ului, cel puţin în prima jumătate 
a acestui an. 

Comerţul global a continuat să se dezvolte, înregistrând o creştere de 22,5% 
în luna ianuarie a.c., în timp ce cererea globală s-a echilibrat. Pentru prima dată 
în ultimii şase ani, China a raportat un deficit comercial lunar, pentru martie 2010, 
de aproximativ 7,1 miliarde de dolari. Pe alte pieţe emergente, cererea a continuat 
trendul ascendent în luna martie (în Brazilia cu 50%, iar în India cu 57%). Totuşi, 
pentru aceste ţări, presiunile inflaţioniste şi explozia preţurilor la bunurile de consum 
constituie riscuri semnificative. 

Preocupările pentru o eventuală adâncire a crizei din Grecia au fost anulate 
prin deciziile adoptate de forurile europene şi FMI. Turbulenţele financiare se află 
însă doar într-o primă fază, analiştii estimând o perioadă de câţiva ani pentru ca 
Grecia să revină la sustenabilitatea fiscală. Problemele similare, dar mai puţin acute, 
din Spania, Irlanda, Portugalia şi Italia (care reprezintă 35% din PIB-ul din Zona 
Euro), vor determina o creştere mai lentă a cererii interne4. 

De fapt, criza mediteraneeană a evidenţiat că Zona Euro are nevoie de 
instrumente pentru a face faţă “şocurilor asimetrice” care îi afectează pe membrii UE 
5  

„Europe’s World” (singura publicaţie independentă din Europa care colaborează cu peste 130 de think tank-
uri şi instituţii academice) - Robert Hutchins - Why U.S. - EU Economic Co-operation Holds the Key To Global 
Governance/ primăvara 2010/ http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home_old/Article/tabid/191/ArticleType/
ArticleView/ArticleID/21578/language/en-US/WhyUSEUeconomiccooperationholdsthekeytoglobalgovernance.
aspx  
6  Carnegie Endowment for International Peace - Shimelse Ali, Uri Dadush, Bennett Stancil - The Global Recovery 
Is Gathering Steam/ 14.04.2010/ http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=40610
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în mod inegal, în mod special de o Trezorerie, care să impoziteze şi să împrumute, 
şi de o Bancă Centrală, care ar juca rolul creditorului de ultimă instanţă. Graficul de 
mai jos prezintă evoluţia la nivel economic7.

 

Potrivit celei mai recente evaluări a FMI (World Economic Outlook/ aprilie 
2010), revenirea economică la nivel global înregistrează progrese semnificative, 
cu mult peste estimările specialiştilor. Evoluţia pozitivă a determinat revizuirea 
creşterii economice mondiale, la 4,5%. Cele mai mari valori sunt prognozate în ţările 
emergente din Asia (8,7% în 2010 şi în 2011), urmate de Statele Unite (3,1% în 2010 
şi 2,6% în 2011). În Zona Euro, se aşteaptă o ascensiune de 1% în 2010 şi de 1,5% 
în 20118.

Creşterea economică a atenuat incertitudinea cu privire la stabilitatea financiară 
mondială. Se menţine ameninţarea dată de riscul suveran1 al ţărilor dezvoltate, care 
ar putea compromite progresele înregistrate în planul stabilităţii şi prelungi situaţia 
incertă a creditării.

Principala provocare pentru ţările în curs de dezvoltare va fi diminuarea 
deficitelor fiscale aflate pe un trend ascendent, ca urmare a pachetelor de sprijin 
economic acordate de autorităţi în contextul turbulenţelor financiare din anii anteriori. 
Pe termen mediu, soluţia este crearea de strategii consolidate în domeniul fiscalităţii.

Din punct de vedere social, un semnal de alarmă este dat de estimarea potrivit 
căreia, până la finele anului 2010, populaţia care trăieşte sub pragul sărăciei extreme 
va creşte cu 64 de milioane de persoane.
7  “Dilema Veche” - Robert Skidelsky - Euro gol-goluţ/ aprilie 2010  
8  Global Insight - Zoe Grainge - Qatargas, Shell See Rise in Europe Gas Demand/ 21.04.2010
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Dintre monedele din Europa de Est, rubla şi zlotul au înregistrat, în primul 

trimestru al acestui an, cea mai mare creştere faţă de euro, în timp ce 9forintul a 
consemnat cea mai redusă apreciere. Coroana suedeză a urcat cu 4,71% faţă de euro, 
iar francul elveţian, cu 4,01%.

Disfuncţionalitatea conexă acestor aprecieri se manifestă în exporturi, 
mărfurile statelor cu monede mai puternice devenind mai puţin competitive. Excepţie 
face Rusia, cel mai mare exportator de petrol la nivel mondial, care va continua să-şi 
vândă produsul, cu o cerere şi un preţ în creştere.

Piaţa de capital a reuşit să încheie al patrulea trimestru consecutiv de creştere, 
cu randamente impresionante pentru investitorii careşi-au deschis poziţiile în 
apropiere de minime. Perspectivele rămân pozitive, chiar dacă aprecierile nu vor mai 
fi la un nivel similar ultimelor 12 luni.

Statele dezvoltate au evoluţii pozitive, oferind susţinere şi burselor autohtone, 
însă creşterile sunt mai reduse. Japonia a reuşit, în primul trimestru din acest an, o 
apreciere de 6,6%, iar Marea Britanie de 6,1%, ambele fiind în topul clasamentului 
burselor de referinţă. Statele Unite au urcat cu 5,2%, Germania cu 4,7%, Canada cu 
3,1%, iar Franţa cu 2,5%. Ultima bursă din grupul G-7 al celor mai industrializate 
ţări, Italia, a consemnat un randament negativ de -0,2%.

În zona sensibilă a clasamentului se situează Grecia, cu o creştere negativă de 
-4,6%, Spania, cu -7,3% şi Slovacia, cu -10,1%. Bulgaria a înregistrat o depreciere 
de 1,6%, Portugalia de 3,3%, iar Slovenia, de 3,7%. Din grupul statelor PIGS 
(Portugalia, Irlanda, Grecia, Spania), cu dificultăţi economice majore, doar Irlanda a 
obţinut o creştere de circa 9%. Surpriza vine din partea statelor BRIC, unde Beijingul 
a avut o evoluţie negativă, cu o scădere de aproape 4%, în condiţiile în care Rusia a 
crescut cu 11,3%, Brazilia cu 3,6%, iar India cu 1,3%.

1.2. Diagnoză la nivel geopolitic

Considerăm că secolul american a trecut de mult, momentul unipolarităţii 
s-a încheiat odată cu sfârşitul istoriei, secolul al XXI-lea este unul multipolar. Ştim 
că cei mai mulţi analişti observă conturarea unui secol pacifist în care China este 
puterea mondială dominatoare, iar statele din sud şi est fac eforturi pentru a se plasa 
pe calea modelului impus de Beijing, cea a capitalismului autoritar. Lucrurile nu stau 
însă chiar aşa, iar secolul acesta rămâne unul american10.  

În primul rând, China, chiar dacă este o superputere economică, are mai 
degrabă aspectul unui tigru de hârtie: separatismul ameninţă fundamentul stabilităţii 
şi unităţii pe care s-a constituit naţiunea chineză. Mediul înconjurător poluat, numărul 
9 Council on Foreign Relations/ CFR - Roya Wolverson - Building a BRIC Foundation/ 15.04.2010/ http://www.
cfr.org/publication/21910/building_a_bric_foundation.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_
campaign=Feed%3A+cfr_foreignaffairs+%28CFR.org+-+FA+multi-pub%29 
Chatham House - Paola Subacchi - International Monetary System: Beyond the Dollar/ aprilie 2010/  
10  Hellenic Foundation for European & Foreign Policy - Filippos Proedrou - EU Energy Security And Russia: A Re-
concepualization Of Threats and Policy Priorities/ aprilie 2010
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mare de victime de pe urma cutremurelor din ultimii ani, dar mai ales diferenţa mare a 
nivelului de trai dintre săraci, din mediul rural, şi bogaţi, din mediul urban (în prezent, 
de 3,3 ori25) - toate acestea sunt imagini care nu se potrivesc cadrului general al unei 
superputeri care să deţină monopolul în afacerile şi politicile globale. SUA rămân un 
puternic rival al Chinei, chiar dacă cei mai mulţi analişti au apreciat că turbulenţele 
economico-financiare din ultimul an au însemnat sfârşitul dominaţiei anglo-saxone, 
iar Barack Obama este considerat în anumite medii un preşedinte slab. În acest cadru 
geopolitic se potriveşte o altă imagine: cea a modelului de viitor pe care îl poate 
oferi Uniunea Europeană, dar pe care europenii încă nu îl iau în serios, plecând de la 
cetăţeni, în cazul cărora cel mai elocvent exemplu îl reprezintă procesul de adoptare 
a Tratatului de la Lisabona, şi până la lideri - dacă Berlinul încearcă să folosească 
Uniunea pentru a disciplina state precum Grecia, Parisul vrea să folosească Europa 
pentru a proteja economia Franţei de alte state prin intermediul taxelor de import, 
pentru a da numai câteva exemple. Uniunea Europeană post - Lisabona a intrat într-o 
nouă fază a evoluţiei sale după ratificarea Tratatului, putând, în sfârşit, să se prezinte 
ca un actor relevant într-o lume multipolară11. 

Aşadar, subliniem că forul comunitar are capacitatea de a dezvolta o politică 
externă, prin cooperare şi integrare, care să combine elemente politice, economice 
şi militare. Dar, pentru aceasta, Politica de Securitate Externă Comună a UE/ PESC 
trebuie să depăşească capcanele pe care le presupun fricţiunile dintre Consiliul UE şi 
Comisia Europeană (Consiliul, care este responsabil pentru PESC, vrea să acţioneze 
imediat, dar are fonduri limitate la dispoziţie; în opoziţie, Comisia dispune de un 
buget ridicat, dar are nevoie de un timp mai îndelungat pentru a se pune de acord 
asupra dezvoltării economice, a politicii de vecinătate şi a suportului extern). În anii 
care urmează, unul dintre cele mai importante pericole la adresa SUA şi a aliaţilor 
acestora va emana din imposibilitatea unor state de a se autoguverna adecvat. 
Washingtonul va trebui să îşi îmbunătăţească abilitatea de a-i ajuta pe ceilalţi să se 
apere, dacă va fi nevoie, alături de trupele SUA. 

Mai subliniem că realitatea strategică cere ca autorităţile americane să realizeze 
ceea ce se înţelege prin construirea capacităţii partenerilor. În plan militar, aceasta va 
presupune oferirea de echipamente militare, antrenament sau alte forme de asistenţă 
- toate constituind o prioritate pentru securitatea naţională. Evenimentul desfăşurat 
la Washington (12-13.04.2010) a avut o însemnătate fără precedent, fiind primul 
de acest gen organizat la nivel mondial dedicat ameninţării nucleare, cu precădere 
terorismului nuclear - în opinia preşedintelui Barack Obama, cea mai mare ameninţare 
la adresa securităţii SUA pe termen scurt, mediu şi lung. La manifestare au participat 
reprezentanţi din 47 de state, dintre care cele 8 ţări care deţin arme nucleare, state 
care folosesc energia nucleară sau care sunt susţinătoare ale dezarmării. Absenţi de 
la eveniment au fost Iranul şi Coreea de Nord12.
11  Center for Strategic and International Studies/ CSIS - Keith C. Smith - Bringing Energy Security to East Central 
Europe/ aprilie 2010/ http://csis.org/files/publication/100402_Smith_BringingEnergySecurity_Web.pdf  
12  Center for European Policy Studies/ CEPS (fondat la Bruxelles, în 1983, este printre cele mai experimentate think 
tank-uri din UE) - Monica Alessi, Anton Georgiev, Christian Egenhofer - Messages from Copenhagen. Assessments of 
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La raison d’être a Summit-ului a depăşit însă problematica terorismului 

nuclear, fiind reprezentată de constituirea unui forum nuclear, în paralel cu Tratatul 
Nuclear de Non-Proliferare/ NPT, care să aibă rolul de coordonare a dialogului la nivel 
global şi stimulare a formulării de observaţii din partea celor mai importante state 
nucleare cu privire la viziunea preşedintelui Barack Obama referitoare la o lume fără 
arme nucleare. Importanţa manifestării pe termen lung va depinde de transformarea 
impetuozităţii politice a Washingtonului în acţiuni tangibile la nivel global. Chiar 
dacă au fost făcute angajamente de a contribui la creşterea securităţii nucleare de către 
Ucraina, Canada, Mexic, Marea Britanie, Franţa şi Coreea de Sud, Summit-ul pentru 
Securitate Nucleară este un prim pas în acest sens în cadrul unei campanii mai largi. 
Decizia premierului israelian Benjamin Netanyahu de a nu participa la evenimentul 
de la Washington este regretabilă, fiind considerată un act care nu pledează în favoarea 
intereselor Israelului. Politica externă a lui Netanyahu nu reflectă altceva decât teamă, 
lipsă de încredere şi un sentiment profund de izolare internaţională. Dacă în urmă cu 
câţiva ani opacitatea politicii nucleare a Ierusalimului era înţeleasă, aceasta a devenit, 
în prezent, un anacronism politic greu de acceptat de către comunitatea internaţională, 
chiar şi de prietenii Israelului. Problema care se pune în momentul de faţă nu este 
cea a capacităţilor nucleare ale Israelului, ci mai degrabă cea a refuzului acestui 
stat de a le recunoaşte. Faţă de varianta iniţială a Tratatului, care stipula diminuarea 
cu 80% din armele strategice aflate în funcţiune, actualul acord presupune reduceri 
modeste13. Documentul limitează numărul armelor strategice desfăşurate la 1.550 de 
la cel între 1.700 şi 2.200, cât prevedea SORT. Aceasta înseamnă o reducere cu 30%. 

Fiecare stat va fi limitat la 800 de lansatoare în total, dintre care 700 pot fi 
desfăşurate. Rusia nu va fi afectată de aceste constrângeri, dat fiind că deţine un 
număr de 608 lansatoare strategice. În schimb, SUA vor fi nevoite să reducă numărul 
bombardierelor şi al rachetelor balistice intercontinentale. Există unele semnale ale 
ameliorării raporturilor în acest sens, dincolo de semnarea, de către Washington 
şi Moscova, a unui nou START. În primul rând, Rusia a ratificat Protocolul 14 al 
Convenţiei de la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Poate suna ca un 
simplu detaliu tehnic, dar este mai mult decât atât, deoarece Protocolul 14 prevede 
reformarea anumitor reguli şi proceduri ale Curţii în vederea gestionării cazurilor 
care îi sunt supuse atenţiei, îndeosebi celor venite din Rusia14. Din cei 47 de membri 
ai Consiliului Europei, Rusia a fost ultimul care a ratificat Protocolul, amânarea 
acestui moment fiind interpretată ca o tactică de blocare a activităţii efective a Curţii 
şi subminarea respectării drepturilor omului în Europa�.
the Accord and Implications for the EU/ aprilie 2010/ http://www.ceps.eu/book/messages-copenhagen-assessments-
accord-and-implications-eu  
13 Center for Strategic and International Studies/ CSIS - Rachel Posner şi Sarah Ladislaw - Adapting for Future 
Resource Challenges: Food, Water, and Energy/ 12.04.2010/ http://csis.org/files/publication/100412_Posner_
FutureResourceChallenges.pdf
14 “Green Report” - Raluca Petrescu - 10 mesaje pentru biodiversitate/ aprilie - mai 2010 
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Cel de-al doilea semnal vine din partea Germaniei, unde Volker Ruhe, fostul 

ministru al apărării, şi generalul Klaus Naumann, fostul şef al Statului Major german 
al Forţelor Armate, au repus în discuţie subiectul statutului Rusiei ca membru în 
cadrul Organizaţiei Nord-Atlantice. Referirile nu sunt făcute la un MAP normal, 
ci mai degrabă la perspectiva adoptării unei politici care să favorizeze un viitor 
parteneriat strategic de securitate între Rusia, NATO şi Europa. Cu toate acestea, 
având în vedere că NATO este o alianţă a valorilor, va mai trece ceva timp până când 
Rusia va îndeplini criteriile de accedere la aceasta.

Aşadar, Moscova este din ce în ce mai alarmată de eşecul conceptului de 
modernizare a economiei sale. Pentru ca aplicarea sa să aibă succes, este nevoie de 
o deschidere profundă şi o creştere a încrederii în Occident şi în UE, în particular. 
Rusia nu poate deveni stat al Uniunii, dar poate deveni membru al NATO. Aderarea 
la această alianţă a valorilor presupune şi integrarea economică largă cu Europa. 
Violenţele din ultima lună din Kârgâzstan au determinat înlăturarea regimului 
Kurmanbek Bakiyev. Opoziţia victorioasă a instalat un lider interimar, Roza 
Otunbayeva, în speranţa unificării ţării. Cu toate că Otunbayeva are reputaţia unui 
democrat şi a unei persoane nepătate de acte de corupţie, nu există nicio garanţie că 
revoluţia va conduce la formarea unui Guvern democratic, judecând după evoluţiile 
din 2005, când evenimente similare au fost conduse de preşedintele înlăturat acum 
de la putere.

Considerăm că riscul perpetuării instabilităţii şi chiar cel al izbucnirii unui 
conflict între nord şi sud sunt ridicate. Va fi afectată economia deja slăbită a ţării 
şi va încetini ritmul revenirii de pe urma recesiunii globale. De asemenea, efectele 
se vor resimţi în întreaga regiune a Asiei Centrale, Kârgâzstanul fiind un important 
coridor comercial pe rutele est - vest şi nord - sud, inclusiv un nod de transport 
al echipamentelor ISAF dinspre ţările baltice către Afganistan. Pe termen scurt, 
evenimentele recente vor determina, probabil, guvernele autocrate din statele vecine 
să limiteze şi mai mult opoziţia internă. Pe termen lung, manifestările ar putea 
conduce la coagularea unui curent de nemulţumire populară care să constituie un 
teren fertil pentru forţele radicale islamiste.

Mai luăm în calcul că iniţiativele de întărire a cooperării regionale şi integrare 
economică - esenţiale pentru dezvoltarea pe termen lung a Asiei Centrale - vor 
cunoaşte ca obstacole instabilitatea din Kârgâzstan şi eforturile statelor vecine de a 
se detaşa de evenimentele din această ţară. Potrivit experţilor de la “Stratfor”, există 
tot mai multe dovezi ale implicării Rusiei în răsturnarea Guvernului kârgâz. Există 
numeroase motive pentru care Rusia a decis să acţioneze în Kârgâzstan: ţara are o 
poziţie geografică strategică, fiind înconjurată de una dintre cele mai importante zone 
din Asia Centrală - Valea Fergana. Totodată, cu un guvern pe care îl controlează la 
Bişkek, Moscova ar putea deţine controlul şi asupra aeroportului internaţional de la 
Manas, element-cheie din punct de vedere logistic pentru operaţiunile militare ale 
SUA din Afganistan. Conform “Stratfor”, toate acestea fac parte din planul Moscovei 
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de a determina statele să reintre în sfera sa de influenţă, aşa cum s-a întâmplat cu 
Ucraina, Kazahstan şi Belarus Dezbaterile actuale cu privire la ordinea internaţională 
converg spre ideea că statul-naţiune nu mai este de mult timp un concept viabil, 
fiind “înghiţit” de forţele economiei globale, corporaţiile multinaţionale, dezvoltarea 
rapidă a sectorului nonguvernamental. În această nouă ordine mondială, unii critici 
ar putea susţine însă că termenul de cetăţean este depăşit. Cert, cu toţii trebuie să 
devenim „mai globali” pe viitor. Pandemiile, încălzirea globală, terorismul depăşesc 
frontierele dintre state. Iar răspunsul trebuie să fie pe măsură.

Cu toate acestea, cetăţenii trebuie să acţioneze în calitate de membri ai 
propriului lor guvern. Aceasta nu înseamnă însă că nu trebuie să fim cetăţeni 
competenţi la nivel global, într-un mediu care se schimbă rapid. Trebuie să înţelegem 
forţele care ne pun în pericol vieţile, factorii politici şi economici care constituie 
ameninţări pentru dezvoltarea economică. Măsura acţiunilor noastre trebuie să fie 
dată de acţiunea locală şi gândirea globală. Unii analişti consideră că există două 
posibilităţi de evoluţie: stabilirea unei democraţii cosmopolite sau a unei cetăţenii 
cosmopolite, amândouă rezultând din universalizarea interpretării date valorilor 
democratice şi implementarea versiunii vestice cu privire la drepturile omului�.

Potrivit opiniei noastre, pe aceste fundamente se instaurează ordinea globală 
democratică. Există mai multe variante de abordare, dar toate pornesc de la aceeaşi 
premisă: forma de viaţă din Occident este cea mai bună, iar progresul moral necesită 
implementarea sa în întreaga lume. Aceasta este reprezentarea universalismului 
liberal care are drept obiectiv impunerea instituţiilor Vestului în lume, cu argumentul 
că doar acestea sunt raţionale şi legitime.

Cei care susţin ideea naşterii unei Republici a Lumii, constituită dintr-un corp 
omogen de cetăţeni cosmopoliţi cu aceleaşi drepturi şi obligaţii, ignoră dimensiunea 
politică inerentă societăţilor umane. Nu iau în considerare faptul că relaţiile de putere 
sunt parte integrantă a societăţii, că antagonismele şi conflictele nu pot fi eradicate. 
Din acest motiv, dacă o astfel de Republică a Lumii va fi stabilită, ar însemna 
hegemonia unei puteri care a fost capabilă să elimine toate diferenţele şi să-şi impună 
concepţiile despre lume asupra întregii planete, ceea ce pare puţin probabil. 

1.3. Diagnoză la nivel asimetric

Din perspectiva preşedintelui afgan, există trei posibile evoluţii ale intervenţiei 
americane şi numai una dintre acestea va beneficia de un interes special din partea 
sa - respectiv dacă forţele SUA şi ale NATO vor elimina, în următoarele 12 luni, 
mare parte din insurgenţa talibană. În această situaţie, militarii străini vor putea să se 
retragă din Afganistan, în timp ce SUA vor continua să ofere un important ajutor în 
următorii ani�.
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Există însă alte două evoluţii care se pot concretiza: de exemplu, dacă  
Administraţia Obama va decide că preşedintele Karzai devine tot mai mult parte a 
problemei în loc să fie parte a soluţiei (în cursul anului trecut, au fost vehiculate mai 
multe nume pentru a-l înlocui pe preşedintele afgan). O altă posibilitate ar fi aceea ca 
operaţiunile SUA să eşueze, Washingtonul să se retragă şi Hamid Karzai să rămână 
expus�.

Nu este exclus ca această eventualitate să fie luată în considerare de către 
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liderul de la Kabul, date fiind demersurile sale din ultima lună:

deplasarea în Pakistan pentru a-i asigura pe preşedintele Asif Ali Zardari şi 
decidenţii din sfera securităţii că, în pofida relaţiilor economice strânse cu New 
Delhi, Afganistanul nu va permite ca teritoriul său să fie utilizat de către India în 
cadrul strategiei acesteia de încercuire a Pakistanului;

Este posibil ca Hamid Karzai să se fi gândit că, arătând că este pregătit să ia 
în considerare preocupările esenţiale ale Pakistanului, ar putea determina o reducere 
a susţinerii pe care Islamabadul şi, în special serviciile de informaţii, o acordă 
talibanilor;

- promisiunile făcute Iranului că Afganistanul nu intenţionează să se alăture 
niciunei coaliţii care să facă presiuni asupra Teheranului cu privire la programul 
său nuclear şi că interesele fundamentale economice şi de securitate ale Republicii 
Islamice în Afganistan vor fi respectate;

semnarea cu preşedintele Chinei, Hu Jintao, a mai multor acorduri economice, 
liderul-  de la Beijing fiind printre puţinii care nu au acuzat corupţia şi fraudele 
electorale comise de actuala Putere de la Kabul.

Până în prezent, Beijingul a avut un rol diminuat în stabilizarea Afganistanului, 
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dar preocupările sporite ale autorităţilor chineze în domeniul securităţii şi interesele 
comerciale vor conduce, probabil, la consolidarea relaţiilor dintre cele două state. 
Interesul este mutual: de vreme ce Washingtonul a început să manifeste nerăbdare 
faţă de atitudinea preşedintelui Hamid Karzai, făcând presiuni asupra acestuia 
de realizare a reformelor. Administraţia de la Kabul a iniţiat un amplu demers de 
identificare de noi susţinători. Pe de altă parte, China este conştientă de faptul că în 
curând, după retragerea SUA din Afganistan, va avea un loc important în menţinerea 
securităţii în această ţară şi în întreaga regiune.

Afganistanul rămâne o sursă de insecuritate pentru China, în special în ceea 
ce priveşte Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang. Partidul Islamic din Turkistan, pe 
care Beijingul îl acuză de comiterea de atacuri pe teritoriul chinez, îşi are baza în 
Afganistan, la frontiera cu Pakistanul. Un alt tip de ameninţare este reprezentat de 
traficul cu droguri de provenienţă afgană.

Interesul în creştere al Beijingului pentru Kabul nu poate fi separat de 
preocuparea sa faţă de asigurarea sferelor de influenţă. China nu agreează ideea că 
peste 100.000 de soldaţi americani sunt staţionaţi lângă graniţa sa, în timp ce India 
- eternul său rival în regiune - îşi extinde prezenţa în Afganistan. Obiectivul Chinei 
este acela ca influenţa puterilor străine să se reducă în Afganistan pentru a-şi putea 
continua strategia de intervenţie non-combativă, respectiv de a evita implicarea 
politică şi de a continua relaţiile comerciale.

Noua strategie a NATO în Afganistan, ce presupune cedarea treptată, până 
în 2011, a răspunderii pentru securitate autorităţilor de la Kabul, a fost primită cu 
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îngrijorare de către statele vecine din Asia Centrală, având în vedere că relativa 
stabilitate din această regiune depinde, în mare măsură, de situaţia din Afganistan.

Indirect, menţinerea securităţii în Afganistan va reveni şi statelor din 
Asia Centrală - Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. 
Militarizarea politicii de securitate din aceste ţări, privită de unii analişti ca o 
consecinţă a prezenţei ISAF în zonă, a condus la excese ale comportamentului 
elitelor din statele respective, determinându-le să acţioneze cu instrumente dure 
pentru rezolvarea problemelor interne şi internaţionale. În planul relaţiilor externe, 
rezultatul este amplificarea disputelor interstatale, mai ales în ceea ce priveşte 
raporturile dintre Uzbekistan, Kârgâzstan şi Tadjikistan, ale căror frontiere sunt 
militarizate, mai multe puncte de trecere fiind închise. Pe acest fond, cooperarea cu 
NATO s-a dovedit a fi o sursă de divergenţe între statele din Asia Centrală. În locul 
premiselor favorabile, s-au dezvoltat politici unilaterale ce încurajează confruntarea, 
ceea ce, în final, conduce la instabilitate pentru întreaga regiune.

Executivul irakian trebuie să obţină votul de încredere a cel puţin 164 de 
parlamentari. Dat fiind că niciun partid nu a câştigat locuri suficiente în Legislativ 
pentru a forma singur noul Cabinet, este nevoie de constituirea unei coaliţii. 
Necesitatea de a asigura reprezentare pentru toate grupurile etnice complică formarea 
Guvernului. Alianţele politice care au obţinut cel mai mare număr de voturi sunt 
Iraqiya, Statul Dreptăţii, Alianţa Naţională Irakiană şi Alianţa Kurdă. Este posibil ca 
nici Nouri al-Maliki şi nici Iyad Allawi să nu poată forma viitorul Cabinet, chiar dacă 
listele în fruntea cărora se află au obţinut cel mai mare număr de voturi.

Nouri al-Maliki nu poate fi acceptat ca prim-ministru de către unele partide 
şiite din cadrul Alianţei Naţionale Irakiene/ INA, care, altfel, nu ar avea nicio 
obiecţie în a se alătura coaliţiei Statul Dreptăţii. Principalul opozant al lui al-Maliki 
este Moqtada al-Sadr, care controlează 39 din cele 70 de locuri câştigate de INA în 
Parlament. În vreme ce partidele kurde par a nu avea nicio problemă în a-l susţine 
pe fostul premier, formaţiunile sunnite din cadrul Iraqiya vor fi, probabil, greu de 
convins să îi ofere sprijin acestuia.

Problema lui Iyad Allawi este diferită: principalul obstacol în eforturile sale 
de a forma guvernul nu este reprezentat de faptul că persoana sa se va afla în fruntea 
acestuia, ci de aliaţii cu care intenţionează să îl constituie. Pentru Allawi va fi dificil 
să atragă suportul şiiţilor de vreme ce, în mare parte, cele 91 de locuri pe care le-a 
câştigat în Legislativ se datorează sunniţilor.

Un guvern condus de Allawi va trimite, în opinia unor analişti, semnale pozitive 
cu privire la viitorul Irakului. La nivel naţional, va însemna începutul procesului 
de reconciliere dintre grupurile religioase şi cele sectariene. Din punct de vedere 
regional, va ajuta statele arabe să depăşească temerea nejustificată faţă de colaborarea 
cu politicienii şiiţi care s-au aflat la conducere în perioada ce a urmat căderii regimului 
Saddam Hussein. În plan internaţional, Allawi ar putea fi artizanul unei relaţii mai 
echilibrate între Iran şi Occident. Printre numele vehiculate pentru a ocupa fotoliul de 
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premier se numără, alături de cei doi enunţaţi anterior, fostul prim-ministru Ibrahim 
Jafaari, fostul vice-preşedinte Adel Abdul Mahdi, Jaafar Mohammed Baqir al-Sadr, 
unul dintre verii lui Moqtada al-Sadr, şi ministrul finanţelor, Bayan Badr Solagh.  

Atacurile cu bombă de la metroul moscovit de luna trecută, revendicate de 
gruparea Emiratul Caucazului, indică faptul că Administraţia de la Kremlin mai 
are încă un drum lung de parcurs în ceea ce priveşte lupta împotriva teroriştilor 
musulmani din Caucazul de Nord. În cursul anului trecut, republicile din regiune - 
Cecenia, Daghestan şi Inguşeţia - au cunoscut o creştere a violenţei teroriste.

În Cecenia, numărul deceselor din cauze violente s-a dublat în 2009, 
comparativ cu 2008. Uciderea liderilor politici, a ofiţerilor de poliţie, a activiştilor 
pentru drepturile omului şi a jurnaliştilor în Caucazul de Nord reliefează amploarea 
militantismului islamic.

Acţiunile extremiştilor constituie un eşec evident pe două planuri: al forţelor 
de securitate, care nu au ştiut să împiedice comiterea acestor acte; al politicii ruse în 
Caucaz, cu originea la jumătatea anilor ‘90, în intervenţiile ordonate de către fostul 
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preşedinte Boris Elţîn, care a respins ideea de a negocia cu separatiştii - persoane ce 
păreau moderate, dar care au fost eliminate de forţele militare ruse.

O componentă de dezvoltare economică trebuie să însoţească actul politic. 
Simpla represiune nu rezolvă nimic şi, la Moscova, a devenit din ce în ce mai limpede 
că este timpul ca situaţia din Caucaz să fie stabilizată prin intermediul unor politici pe 
termen lung. Singura opţiune strategică a Rusiei pentru a face faţă acestei ameninţări 
este un angajament pe mai multe direcţii.

În primul rând, Guvernul de la Moscova ar trebui să nu mai considere populaţia 
din Caucazul de Nord ca pe un exponent al unei alte culturi - un intrus nedorit în 
societatea rusă. În al doilea rând, ar trebui să se intensifice politica contrateroristă 
- demers ce pare a fi aproape imposibil într-o ţară unde comportamentul violent al 
ofiţerilor de poliţie îi transformă într-o ameninţare la adresa populaţiei, şi nu într-o 
forţă destinată protejării acesteia. Pe de altă parte, folosirea pe scară largă a forţei 
nu este o opţiune. După cum s-a întâmplat în anii ‘90, este posibil să se formeze un 
nou cerc vicios în care măsurile punitive ale autorităţilor să fie urmate de acţiuni de 
răzbunare ale extremiştilor. Totodată, la Moscova, au fost auzite şi apeluri la acţiuni 
rezonabile, preşedintele Dmitri Medvedev a menţionat nevoia creării, în Caucazul 
de Nord, „a unui mediu modern, favorabil educaţiei şi dezvoltării afacerilor, care să 
lupte împotriva corupţiei”. Fenomenul trece însă dincolo de această regiune, făcând 
parte din textura sistemului rus de guvernare, constituit pe monopolul politic şi 
decizional. Din acest motiv, dacă Rusia nu va face reforme sistemice, intenţiile bune 
nu se vor transpune în politici mai ferme.

1.4. Diagnoză la nivel de securitate şi intelligence

Legătura dintre agenţiile de intelligence şi mass-media este fluidă, 
contradictorie şi, uneori, tensionată. După cum afirmă şi profesorul Richard J. 
Aldrich de la Universitatea din Warwick, în articolul «Regulation by Revelation?», 
serviciile de informaţii americane au avut întotdeauna o relaţie apropiată cu mass-
media, existând o motivaţie bine întemeiată de “a curta» presa.

Unii observatori ar putea susţine că legăturile jurnaliştilor cu Guvernul 
american, de exemplu, au fost aproape mereu tensionate, numai dacă ne gândim 
la discuţiile - făcute ulterior publice - între agenţiile de ştiri şi autorităţile de la 
Washington, înainte de publicarea informaţiilor despre Programul de Supraveghere a 
Teroriştilor/ SWIFT şi închisorile secrete ale CIA. 

O afirmaţie plină de substanţă aparţine lui Sir David Omand, fostul director 
al GCHQ/ Government Communications Headquarters, Marea Britanie. Conform 
acestuia, jurnaliştii şi „spionii” au mai multe în comun decât vor să admită în mod 
curent, prin prisma faptului că amândouă părţile încearcă să descopere ceea ce este 
ascuns, lucrând sub presiunea termenelor - limită şi protejându-şi cu asiduitate 
sursele. O idee care îi aparţine tot lui Sir David Omand şi care se regăseşte la mai 
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mulţi analişti este aceea că, atunci când se vorbeşte despre intelligence şi securitate la 
nivelul percepţiei publice, ne confruntăm cu „o realitate magică”, un obiect construit 
psihologic care se opune lumii reale. Această realitate magică este vândută de ziare 
şi televiziune. 

Mass-media nu acoperă, prin urmare, aşa cum ar trebui, problemele legate de 
intelligence şi securitate naţională. Pentru aceasta, serviciile de intelligence trebuie să 
lucreze mai mult, astfel încât publicul larg să înţeleagă mai bine rolul lor, obiectivele 
şi etica.

Într-un articol postat pe site-ul CIA, în cadrul volumului „Studies in 
Intelligence”, Patrick S. Neary evidenţiază necesitatea continuării reformelor la 
nivelul Comunităţii de Informaţii a Statelor Unite, prin valorificarea lecţiilor învăţate 
din misiunile în Irak şi Afganistan, războiul împotriva terorismului, dar şi prin 
adaptarea la cerinţele impuse de constrângerile bugetare. 

Printre propunerile enunţate, se află: întărirea puterii Biroului Directorului 
Informaţiilor Naţionale; crearea unei structuri independente de monitorizare a 
activităţilor acoperite care să aprobe realizarea operaţiunilor de acest gen; necesitatea 
integrării HUMINT - cea mai independentă dintre activităţile de culegere şi analiză 
a informaţiilor - prin revizuirea modului în care informaţiile obţinute din acest tip de 
sursă sunt oferite beneficiarilor din aparatul politic decizional. Irakul a făcut progrese 
remarcabile în ceea ce priveşte nivelul violenţelor faţă de “vârful” din 2007. Cea mai 
mare parte a atacurilor este concentrată în prezent în Bagdad şi provinciile Diyala, 
Ninewa şi Salah ad Din din centrul şi nordul Irakului. Potrivit estimărilor, la începutul 
lunii ianuarie 2010, numărul incidentelor de securitate a scăzut în Irak cu 83%. 

Sursa: www.csis.org
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Chiar dacă, în cursul anului trecut, au avut loc mai multe atentate sângeroase, 

Al-Qaeda din Irak, alte grupări teroriste sunnite şi facţiunile insurgente şiite şi-au 
redus considerabil capacitatea de luptă. Pe termen scurt, ameninţarea care provine 
dinspre Iran este una dintre cele mai mari la adresa SUA, după cea de natură teroristă. 
Dacă Teheranul va fi capabil să producă arme nucleare, acesta va reprezenta un 
moment de cotitură pe mai multe fronturi - atât în ceea ce priveşte proliferarea, cât şi 
balanţa de putere în Orientul Mijlociu. În acest caz, cel mai rău scenariu ce poate fi 
imaginat este cel al unui atac al Israelului.

Abordarea unei linii militare dure la adresa Iranului nu este indicată. Mai degrabă 
merită încercat să se acorde ajutor opoziţiei regimului Mahmoud Ahmadinejad, chiar 
dacă nu există nicio certitudine că se vor opera modificări la nivelul Guvernului.

Chiar şi în cazul instalării unei alte conduceri, care, teoretic, presupune 
aprofundarea relaţiilor de cooperare cu comunitatea internaţională, persistă semnele 
de întrebare cu privire la schimbările ce pot fi realizate în planul politicii nucleare.

De asemenea, nu este clar nici dacă Iranul îşi va continua eforturile pentru 
producerea armei nucleare. Este posibil ca oficialii de la Teheran să considere că este 
mai bine să pună punct programului, apreciind că au mai mult de câştigat dintr-un 
Iran care este perceput ca un stat nuclear, dar fără a fi făcute cheltuielile necesare.

Pe de altă parte, activitatea nucleară a Iranului este foarte posibil să progreseze 
mai repede decât negocierile diplomatice. Din aceste considerente, dosarul nuclear 
iranian trebuie accelerat, altfel, Europa, SUA şi Israel vor fi nevoite să aleagă între 
două variante la fel de puţin atrăgătoare: să accepte un Iran nuclear sau să îl atace.

În pofida eforturilor lui Barack Obama de a îmbunătăţi relaţiile cu Rusia şi 
China, niciunul dintre cele două state (Iranul este al treilea mare furnizor de petrol 
crud al Beijingului) nu va fi de acord cu adoptarea unor măsuri dure împotriva 
Teheranului. Chiar şi în situaţia în care se va ajunge la o înţelegere, este puţin probabil 
ca efectul unor astfel de soluţii asupra Teheranului să fie cel scontat. 

Concluzii

În capitolul I am subliniat că Statele Unite ale Americii continuă să domine 
procesul de globalizare într-o lume multipolară. Deşi s-a instalat în vârful ierarhiei 
economiei mondiale, UE este departe de a fi un jucător proactiv în această competiţie. 

Am văzut de asemenea că speranţa ieşirii individuale din criza economică 
mondială a vechilor metropole coloniale împiedică transformarea Uniunii Europene 
într-o putere mondială. Măsurile protecţioniste naţionale şi tot mai multe reuniuni ale 
câtorva lideri europeni generează, la rândul lor, o criză diplomatică internă ce riscă 
să se acutizeze. Jocul bipartizan al marilor puteri occidentale şi măsurile egoiste ale 
acestora în raport cu ceilalţi membri ai UE favorizează revirimentul „Maicii Rusii”. 

Am mai subliniat că, revenită în competiţia mondială, Federaţia Rusă încearcă 
să îşi cristalizeze statutul de nucleu al lumii multipolare. „Lumea veche” riscă să se 
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întoarcă la începutul secolului trecut. Pe acest fundal se remarcă solidaritatea ţărilor 
membre ASEAN care, la începutul lunii martie 2009, au transmis un semnal clar că 
resping măsurile protecţioniste şi barierele comerciale dorind să depăşească criza 
printr-o politică fiscală şi monetară coordonată. 

Aşadar, după o perioadă de relativ blocaj în relaţiile NATO – UE, evenimentele 
recente legate de instalarea noii administraţii democrate la Washington, schimbarea 
atitudinii americanilor faţă de dezvoltările UE în domeniul securităţii şi apărării, 
precum şi decizia Franţei de revenire în structurile militare ale alianţei constituie 
o adevărată fereastră de oportunitate pentru intensificarea parteneriatul strategic 
dintre cele două organizaţii. La baza procesului stau principiile evitării competiţiei 
şi întăririi cooperării în operaţiile de management a situaţiilor de criză, plecând de la 
fundamentele complementarităţii şi „diviziunii muncii” reale şi eficiente între NATO 
şi UE în securitatea internaţională. În acest context, dezvoltarea capacităţilor militare 
şi civile ale UE reprezintă una din direcţiile majore de acţiune, pentru ca europenii să 
fie în măsură să îşi asume, într-o măsură tot mai mare, responsabilităţile ce le revin 
în contracararea provocărilor şi ameninţărilor care pot afecta interesele comune ale 
NATO şi UE . 

În final am subliniat,  că raportul consideră că principalele ameninţări la adresa 
Occidentului sunt: fanatismul politic şi fundamentalismul religios, „latura întunecată 
a globalizării“ reprezentată de terorism, crima organizată şi răspândirea armelor 
de distrugere în masă, schimbarea climatică şi securitatea energetică, şubrezirea 
statelor-naţiune şi a unor organizaţii precum ONU, NATO şi UE. Raportul propune 
câteva schimbări principale: luarea rapidă a deciziilor prin eliminarea dreptului de 
veto; abolirea protestelor naţionale de genul celor care au afectat campania NATO 
din Afganistan; utilizarea forţei fără autorizare din partea Consiliului de Securitate al 
ONU atunci când „se impune o acţiune imediată”.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010106

GEOPOLITICA MĂRII NEGRE

Dr. Daniela POPA

Abstract

The colaps of comunist regims in Eastern and Central Europe had 
radical transformed the global  and european security enviroment. The end 
of security and defence sistem of the comunist countries had created a major 
unbalace and let United Stated without her principales inamies who were 
personificated by the states who participated at Varsovia Pact, in this new  
world. This new evolution created majours changes in security  and defence 
architecture of Black Sea Region. The Black Sea is the mixture of the interest 
of all the riveran countries and diferent actors from international stage. The 
geopolitical evolution and security in Black Sea region, the  geographical 
amplasament of the region, the risks and threats for the aria, economical 
interests , military interest in this region, all this are aspects draw further 
more interest of european and transatlantic steatmer and generated a more 
carefull  strategy for the aria The XXI century start offers to this region , in 
this new reality of geopolitical enviroment, the role of region :neightbour  with 
Nato and UE

Cuvinte-cheie: regiune, extinsă, Marea, Neagră, regional, NATO, UE, 
parteneriat

O entitate regională necesară într-o zonă de confluenţă stratregică

Organismele internaţionale, alianţele regionale au un rol tot mai important 
în asigurarea securităţii. Creşterea rolului instituţiilor internaţionale de 

securitate în prevenirea şi gestionarea conflictelor şi a situaţiilor de criză şi a rolului 
NATO şi UE în conducerea operaţiunilor militare determină noi orientări şi noi 
concepte în strategia de securitate a comunităţii internaţionale. Aşa cum evidenţiază 
unii autori, „Suntem martorii unei evoluţii fără precedent a societăţii în general şi 
a ierarhiei mondiale în special. Centrele de putere recunoscute sau cele în devenire 
se află într-o competiţie pentru un loc cât mai vizibil pe scena puterii.” Dezvoltarea 
dimensiunii de securitate şi apărare, susţinută de operaţionalizarea capacităţilor 
relevante pe această dimensiune, reprezintă segmentul esenţial al  procesului de 

ROMÂNIA - UN LIDER REGIONAL  
ÎN ZONA MĂRII NEGRE
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reconfigurare a rolului pe care UE şi NATO îl au în gestionarea securităţii globale şi 
regionale. 

România participă la dezvoltarea acestui proces încă din momentul lansării 
sale, atât prin contribuţii cu forţe şi capacităţi, cât şi în prin angajamente efective în 
cadrul operaţiilor conduse de UE. Interesele de securitate ale României au la bază 
valorile asumate şi promovate de societatea românească, obiectivul final fiind acela 
al asigurării prosperităţii, protecţiei şi siguranţei membrilor săi, precum şi stabilitatea 
şi continuitatea statului. 

Evaluarea politico-strategică a zonei extinse a Mării Negre se face ţinând 
cont de doi factori importanţi: propulsarea Mării Negre într-un context internaţional 
marcat de fenomenul globalizării, cu o dinamică alertă şi redefinirea spaţiului Mării 
Negre prin încadrarea sa într-o regiune extinsă (Asia Centrală şi Orientul Mijlociu), 
caracterizată de transformări politice şi economice importante. 

Existenţa unor state neconsolidate, cu slabă capacitate administrativă, cu 
sărăcie şi disparităţi economice, cu un fenomen al corupţiei deloc de neglijat şi reţele 
de crimă organizată destul de active determină reconsiderarea poziţiei NATO şi 
UE faţă de politica de securitate în regiunea Mării Negre. Extinderea NATO şi UE 
„până la graniţele Mării Negre şi mai ales aspiraţiile globale ale acestor organizaţii 
determină ieşirea Mării Negre din conul de umbră al periferiei Europei şi afirmarea 
unei noi realităţi geopolitice, de interfaţă cu alte zone, Asia Centrală şi Orientul 
Mijlociu”. La întrebarea de ce Vestului i-a lipsit o strategie privind regiunea Mării 
Negre şi de ce acum situaţia este diametral opusă, analiştii au găsit patru răspunsuri 
care sunt importante în lansarea unei analize. Primul ar fi că, fiind locul de întâlnire 
a spaţiilor de securitate european, auro-asiatic şi al Orientului Mijlociu, nu s-a aflat 
în centrul atenţiei niciunui strateg al acestor regiuni. Al doilea ar fi că, după căderea 
comunismului toate energiile Occidentului s-au orientat fie spre democratizarea 
ţărilor ex-comuniste şi integrarea lor în structurile europene, fie spre stoparea 
conflictelor din Balcani. Al treilea răspuns ar fi că nici statele din regiunea extinsă a 
Mării Negre nu au manifestat o apropiere de statele Vestului. Iar al patrulea răspuns 
ar fi că în conştiinţa istorică a Vestului există o lipsă a familiarităţii cu popoarele din 
regiunea Mării Negre, cu cultura şi civilizaţia existente aici.  

În plan geopolitic şi geostrategic se manifestă interesele ţărilor riverane, ale 
principalilor actori pretendenţi la topul ierarhiei mondiale (SUA, Rusia, China, 
Japonia, India, ţările membre ale UE), imensul potenţial economic, militar şi 
demografic, precum şi rolul acestei zone ca element de legătură între Asia Centrală 
şi Orientul Mijlociu. Noile realităţi de pe scena politică a lumii au scos în evidenţă 
caracterul determinant al regiunii Mării Negre pentru securitatea Europei, ea fiind 
denumită chiar noua frontieră a Europei. 

Extinderea NATO, prin includerea României şi Bulgariei, plasează ţările 
riverane Mării Negre într-o poziţie de paritate numerică (trei la trei), iar implicarea 
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NATO în Afganistan şi în Irak semnifică o deplasare considerabilă spre est a sferei de 
operaţiuni a Alianţei. La acestea se adaugă şi planurile de redislocare a bazelor SUA 
din Europa de Vest. Parteneriatului pentru Pace sub egida NATO a avut un impact 
profund în întreaga regiune, declanşând un proces de reforme ale forţelor armate 
şi agenţiilor de siguranţă internă. Aprobarea de către UE a cadrului conceptual al 
relaţiilor cu ţările vecine din est, vizând într-o primă etapă Federaţia Rusă, Ucraina 
şi Republica Moldova reprezintă un indiciu clar al interesului european crescând 
faţă de regiunea Mării Negre, ca punte firească spre sursele de energie vitale pentru 
Europa, Asia Centrală şi Orientul Mijlociu. Un alt element important al rolului pe 
care Uniunea Europeană îl joacă în regiune este preluarea  principalei responsabilităţi 
în Balcani, prin procesul de stabilizare şi asociere. 

Securitatea din regiune nu poate să nu ţină cont de noul statut de parteneriat 
al Federaţiei Ruse şi al Ucrainei în relaţiile cu NATO, UE şi SUA, facilitând 
abordări constructive, într-un cadru de probleme multiple (combaterea ameninţărilor 
asimetrice sau neconvenţionale, reforma organismului militar, siguranţa energetică) 
cu implicaţii directe. O analiză a mediului de securitate din regiune implică, de 
asemeni, analiza „conflictelor îngheţate“ din zonă, precum şi a celor din Abhazia, 
Transnistria şi Nagorno-Karabah. Federaţia Rusă este în continuare foarte activă în 
zonă, atât prin exercitarea unei influenţe directe, cât şi prin potenţialul său de acţiune 
în domeniul geopoliticii energiei. Configuraţia strategică a regiunii s-a modificat şi 
prin existenţa Ucrainei, Georgiei şi altor state rezultate din destrămarea fostei URSS, 
ca actori statali, cu interese proprii. Pe termen scurt şi mediu, preocupările Uniunii 
Europene şi ale SUA vor fi în sensul asigurării stabilităţii relaţiilor trans-atlantice. 

Ceea ce este fundamental în abordarea Regiunii Extinse a Mării Negre este 
potenţialul economic: regiunea este zonă de tranzit în circuitul economic dintre 
UE şi statele est europene; este o legătură spre sursele energetice şi spre pieţele în 
ascensiune din Asia Centrală şi Orientul Mijlociu. 

Din perspectiva statutului României de membră a UE şi NATO, poziţia sa 
geostrategică şi relaţiile deschise de cooperarea cu ţările din această regiune conduc 
la stabilirea unei strategii care include ca următoarele priorităţi: sprijinirea proceselor 
de consolidare a bunei guvernări;  sprijinirea dezvoltării de administraţii eficiente 
în domeniul frontierelor; eliminarea barierelor comerciale şi consolidarea relaţiilor 
intra-regionale de comerţ liber şi abordarea problemelor legate de minorităţi şi de 
dispute teritoriale, pe baza angajamentelor naţionale asumate. 

Orice analiză a Mării Negre din punct de vedere al poziţiei geostrategice trebuie 
să reliefeze aşa zisele „poziţii-cheie”, care o particularizează şi îi conferă importanţă 
deosebită: sistemul strâmtorilor (Bosfor, Dardanele – legate prin Marea Marmara), 
care facilitează navigaţia dintr-o mare „închisă” spre Oceanul Planetar;  Peninsula 
Crimeea – un adevărat bastion maritim înaintat, cu multiple facilităţi, înconjurat 
de forţe navale relative apreciabile; Gurile Dunării (Dunărea maritimă) – intrarea 
şi ieşirea navelor maritime prin complexul de navigaţie al Sulinei se realizează 
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în întregime pe teritoriul statului roman (un element de putere pentru România); 
platoul continental din faţa litoralului românesc, cu resurse naturale care au făcut 
obiectul disputei dintre România şi Ucraina; Insula Şerpilor – plasată în problematica 
diplomaţiei internaţionale.

Regiunea dispune de importante bogăţii marine şi submarine; este cea mai 
scurtă cale pentru Rusia spre sud şi est, oferă facilităţi comerciale şi turistice, dispune 
de un important număr de porturi, fiind, aşadar, un mediu propice pentru cooperarea 
economică, culturală şi militară. Regiunea Extinsă a Mării Negre reprezintă zona 
de coagulare a unei pieţe de desfacere de circa 350 de milioane de consumatori, 
având potenţial demografic şi economic foarte important. Iată de ce zona ţine aprins 
interesul actorilor scenei geopolitice mondiale, tradiţionali şi nu numai.

Conflictele îngheţate, terorismul, radicalizarea mişcărilor autonomist-
separatiste, criminalitatea organizată sunt provocări serioase la care actorii din 
regiune trebuie să răspundă.

Chiar dacă riscurile, pericolele şi ameninţările din mediul regional de 
securitate se menţin, Bazinul Mării Negre întruneşte o gamă largă de oportunităţi în 
dezvoltarea procesului de creare a unui spaţiu al păcii, securităţii şi prosperităţii. Prin 
creşterea cooperării militare regionale, iar de curând prin demersul UE de sporire a 
cooperării între ţările riverane Mării Negre, la care România, ca membru al ambelor 
organizaţii, îşi aduce o contribuţie mult mai activă, regiunea extinsă a Mării Negre se 
va transforma într-un pilon de stabilitate, securitate şi dezvoltare durabilă, o zonă de 
confluenţă pe componentele economică, politică şi militară, de iradiere a securităţii 
în spaţiile Orientului Mijlociu şi Asiei Centrale, de gestionare mai bună a riscurilor 
provocate de conflictele îngheţate din regiune, republicile secesioniste, traficul ilegal 
de droguri, persoane şi armamente, corupţie, migraţia clandestină şi crima organizată 
transfrontalieră, de sporire a dialogului şi încrederii şi reducere a tensiunilor.

În regiunea Golfului se află peste 70% din rezervele petroliere ale lumii. 
Arabia Saudită dispune de 25% din rezervele mondiale, Irakul 10%, bazinul Caspic 
şi Asia Centrală 7%, iar Federaţia Rusă de circa 5%. În domeniul gazelor naturale, 
clasamentul resurselor este condus de Federaţia Rusă cu peste 47.000 de miliarde m³, 
urmată de Iran cu 24.000 miliarde m³, Qatar cu 17.000 miliarde m³, Arabia Saudită 
şi Emiratele Arabe Unite cu 6.000 miliarde m³ fiecare.

Regiunea Mării Negre este principalul spaţiu de tranzit şi o sursă pentru energia 
ce se consumă în Europa, în timp ce prognozele întrevăd creşterea substanţială a 
ponderii sale în următoarele decenii. Accesul la aceste resurse necesită dezvoltarea 
unei infrastructuri care să respecte o serie de condiţii: distanţa cât mai scurtă de la 
sursă la utilizatorul final, capacitatea de transport a conductei, costuri de producţie cât 
mai ieftine, costuri de transport cât mai mici, tranzitarea unor zone stabile, facilităţi 
portuare şi de transport maritim şi fluvial etc. 

În prezent Europa importă aproximativ 50% din energia proprie prin rute 
complicate ce trec peste Bosfor şi Canalul Mânecii. Din 2020, Europa va importa 70% 
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din necesar din afară. Regiunea extinsă a Mării Negre cuprinde şi domină coridorul 
energetic euro-asiatic, începând cu conductele de petrol şi gaze care traversează 
Ucraina spre pieţele Europei de nord până la conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan care se 
îndreaptă spre Mediterana. 

Securitatea energetică în regiunea Mării Negre impune o serie de măsuri atât la 
nivelul statelor din zonă, cât şi la nivelul organismelor internaţionale precum NATO 
şi UE: adoptarea unui cadru legislativ pentru înăsprirea pedepselor pentru atacurile 
ce vizează infrastructura energetică, măsuri privind paza fizică a reţelelor energetice, 
mecanisme şi structuri de intervenţie rapidă şi regândirea sistemului energetic prin 
crearea unui sistem eficient de identificare a unor trasee de redirijare alternativă care 
să preia fluxul energetic. De asemenea, interconectarea sistemelor ţărilor europene, 
în special UE şi crearea unui sistem eficient de avertizare, regândirea unei strategii 
energetice de protecţie la nivel transatlantic sunt  deosebit de importante. 

Cooperare, încredere, stabilitate, securitate

Cooperarea multilaterală constituie şansa menţinerii stabilităţii şi unităţii 
regiunii. În domeniul politic, cooperarea regională trebuie să aibă drept scop 
finalizarea tranziţiei de la autoritarism la normele statului de drept, la principiile 
democraţiei şi respectarea drepturilor omului. Din punct de vedere economic, 
este necesar ca regiunea să acorde atenţie proiectelor comune care promovează 
liberalizarea şi privatizarea pieţelor şi crearea unui mediu de investiţii atractiv. În 
ceea ce priveşte domeniul securităţii, ar trebui să deţină prioritate programele şi 
proiectele ce au drept scop accelerarea integrării statelor în structurile europene şi 
euroatlantice, eficientizarea strategiilor de prevenire şi luptă împotriva noilor riscuri, 
pericole şi ameninţări la adresa regiunii. Aceste forme de cooperare şi dialog trebuie 
încurajate şi dezvoltate în continuare utilizându-se modalităţile şi instrumentele de 
securitate europene, euro-atlantice şi eurasiatice. 

Având în vedere toate aceste forme de cooperare în regiunea extinsă a Mării 
Negre, putem concluziona că NATO, UE, precum şi fiecare putere cu implicaţii 
regionale sau globale, în parteneriat cu Rusia, cu ţările din Asia Centrală, Turcia 
şi ţările caucaziene, sunt angajate în construirea unei păci şi securităţi durabile în 
regiunea extinsă a Mării Negre. Rolul zonei va creşte semnificativ nu doar în ceea 
ce priveşte valorificarea resurselor energetice, ci şi în privinţa interconectării statelor 
riverane şi a celor din regiunea extinsă. În aceste condiţii, nu într-un puternic sistem 
regional de cooperare economică, politică, culturală, într-un climat de securitate şi 
stabilitate. În cadrul strategiilor complexe, eforturilor cu caracter economic şi militar 
trebuie să li se alăture demersuri cu caracter educaţional şi cultural. 

Interesul României este acela de a se învecina cu state stabile, democratice 
şi prospere deoarece numai acestea sunt capabile să menţină pacea şi buna-
înţelegere în relaţiile dintre ele, să creeze comunităţi regionale pluraliste şi să aibă 
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un comportament predictibil în domeniul securităţii. Interesul statului român în zonă 
este, în acelaşi timp, şi interesul Uniunii Europene. România şi-a afirmat dorinţa şi 
a dovedit capacitatea de a fi un vector de stabilitate, democraţie şi de promovare a 
valorilor celor două organizaţii, NATO şi UE, în zonă, demonstrând totodată că poate 
fi un factor de coagulare a aspiraţiilor statelor ex-sovietice.

În opinia noastră, interesele României la Marea Neagră sunt multiple, iar 
avantajele acestei vecinătăţi sunt imense şi privesc dincolo de spaţiul nostru naţional. 
Ele pot fi sintetizate în interese politice, de securitate, economice, maritime şi militare.

Interesele politice rezidă din faptul că Marea Neagră asigură pentru România 
ieşirea la Oceanul Planetar (sursă de putere politică şi economică), oferind posibilitatea 
construirii statutului de putere maritimă mijlocie ca urmare a avantajelor geostrategice 
furnizate de ieşirea la mare şi de deţinerea unui segment foarte important al căii de 
comunicaţie fluvio-maritimă pe care-l reprezintă Dunărea, precum şi participarea la 
organizaţiile politice constituite de statele riverane Mării Negre. Ţara noastră are un 
interes strategic fundamental ca statele din regiunea extinsă a Mării Negre să existe 
într-un mediu stabil de securitate. 

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, frontiera de est a României a devenit 
graniţa de est a Uniunii şi acest lucru determină obligaţii sporite în ceea ce priveşte 
securizarea zonei. 

Interesele economice vizează posibilitatea participării României la proiectele 
regionale de dezvoltare socială şi economică durabilă, pe fundamente pragmatice 
şi folosind eficient instrumentele oferite de formatele bilaterale şi multilaterale 
pentru a lua parte la proiectele cu impact major vizând consolidarea democraţiei 
şi prosperităţii. Este evidentă importanţa legăturilor comerciale ale regiunii, dacă 
avem în vedere posibilitatea de participare la dezvoltarea infrastructurii maritime şi 
de tranzitare a resurselor energetice din Asia Centrală către Europa. 

România este interesată de păstrarea şi asigurarea integrităţii teritoriale în 
limitele sale terestre, maritime şi fluviale, de păstrarea neafectată a accesului pe 
Dunăre în Marea Neagră, prin braţele fluviale şi pe canalul Dunăre – Marea Neagră. 

România poate să-şi asume responsabilităţi sporite în planul cooperării 
regionale, subsumate procesului general de integrare europeană şi potrivit calităţii 
sale de stat aliat. Iar în acest context, putem afirma şi noi că, prin angajamentul şi 
contribuţia României, Bulgariei, Turciei şi Greciei, Marea Neagră se poate transforma 
într-un adevărat pilon de stabilitate şi securitate cu implicaţii care depăşesc spaţiul 
euro-atlantic. 

Marea Neagră va deveni o zonă de interes global pentru că ea a devenit, deja, 
o zonă NATO.

României îi revine un rol esenţial în securizarea frontierei estice a NATO şi 
UE. Ţara noastrăîşi peopune să devină un vector de stabilitate, democraţie şi valori 
euro-atlantice spre regiunea Mării Negre, la fel ca şi spre Balcanii Occidentali, şi o 
ancoră a acestor regiuni spre Occident. România îşi asumă un angajament pe termen 
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lung de a investi în extinderea ariei de democraţie, a economiei de piaţă, a valorilor 
ce caracterizează o societate deschisă cât mai departe, la Est. 

România subscrie la politicile NATO şi UE în regiune de sprijinire a proceselor 
democratice şi la acordarea de asistenţă ţărilor aflate tranziţie. Ca membru fondator 
al Organizaţiei pentru Cooperare Economică la Marea Neagră, România susţine 
dialogul permanent cu UE, Pactul de Stabilitate, lupta împotriva crimei organizate, 
Planul de acţiune în domeniul transporturilor. România are un rol important în 
asigurarea securităţii în zonă, în domeniul combaterii ameninţărilor teroriste, al 
criminalităţii organizate transfrontaliere şi proliferării armelor de distrugere în masă. 

România a sprijinit aspiraţiile europene ale statelor din Estul Europei vizate de 
politica europeană de vecinătate (PEV) şi parteneriat, Republica Moldova, Ucraina 
şi statele din Caucazul de Sud, exprimând disponibilitatea sa de a susţine punerea în 
aplicare a Planurilor de Acţiune UE - Republica Moldova (adoptat la 22 februarie 
2005) şi UE - Ucraina (adoptat la 21 februarie 2005). În 5 iunie 2006, România 
a găzduit Forumul Mării Negre pentru Dialog şi Parteneriat, eveniment la care au 
participat, preşedinţi, şefi de guvern şi miniştri ai afacerilor externe ai ţărilor din 
regiune, dar şi înalţi reprezentanţi ai ţărilor NATO şi UE. Dezbaterea a fost o bună 
oportunitate pentru statul român de a demonstra participarea activă în promovarea 
ideilor pentru cooperarea regională. 

Marea Neagră este o regiune de convergenţă a intereselor marilor actori globali. 
Jucătorii mai mici trebuie să îşi adapteze permanent paşii în funcţie de aceste interese. 
România şi Bulgaria sunt avanposturile NATO şi UE la Marea Neagră, iar faptul că 
SUA doreşte amplasarea de baze militare în aceste ţări arată cât de importante sunt 
ele în configuraţia de putere din regiune. România îşi afirmă susţinerea Turciei în 
drumul ei către Uniunea Europeană şi consolidarea cooperării dintre UE şi NATO, 
pe de o parte, şi statele din regiunea Mării Negre, Ucraina, Georgia, Armenia şi 
Azerbaidjan, pe de altă parte. 

În ceea ce priveşte conflictele îngheţate, România va promova strategii politice 
şi diplomatice active şi se va implica mai eficient în funcţionarea mecanismelor ce 
vizează soluţionarea lor prin mijloace paşnice. 

Faţă de Republica  Moldova, România va promova o relaţie bazată pe 
deschidere maximă, necondiţionată, orientată spre cooperare, spre consolidarea 
permanentă a relaţiilor speciale între Bucureşti şi Chişinău. 

România va urmări să ajute statele Caucazului de Sud în aplicarea Planurilor de 
Acţiune individuale circumscrise Politicii Europene de Vecinătate. În acest context, 
începând cu 2007, Georgia se  bucură de sprijin politic, economic şi financiar din 
partea României. 

În cadrul relaţiei cu Federaţia Rusă, România urmăreşte dezvoltarea unui 
dialog în cadrul căruia vor prima pragmatismul şi buna cooperare pe plan economic. 

In calitate de membru fondator al OCEMN, România a susţinut constant 
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necesitatea strângerii relaţiilor de colaborare între organizaţie şi Uniunea Europeană, 
contribuind la elaborarea unui concept viabil în materie şi la identificarea mijloacelor 
de creştere a contribuţiei organizaţiei în acest domeniu. 

De asemenea, Statul român are o relaţie strânsă şi cu ţările din GUAM. 
România a avansat, începând din 1995, propuneri de colaborare trilaterală cu mai 
multe state, din dorinţa de a identifica modalităţi de cooperare în regiune. 

Ţinând cont de toate aceste demersuri, putem aprecia faptul că România îşi 
afirmă rolul de factor de stabilitate şi securitate în regiunea extinsă a Mării Negre. 
Ea este un partener important în interiorul NATO şi UE, pentru securitatea bazinului 
Mării Negre, care deţine o poziţie semnificativă pentru sistemul de securitate 
european şi euroatlantic. 

În concluzie, regiunea extinsă a Mării Negre este un spaţiu geopolitic deschis 
comunităţii democratice internaţionale. În acest context, România promovează activ 
ideea necesităţii unei strategii europene şi euroatlantice pentru regiunea Mării Negre. 

Necesitatea unei strategii europene pentru REMN

Extinderea responsabilităţilor Uniunii Europene în stabilizarea şi reconstrucţia 
regiunii, consolidarea prezenţei şi creşterea contribuţiei NATO la procesele de 
promovare a democraţiei, păcii şi securităţii, ca şi prezenţa unor capacităţi operaţionale 
americane în regiune, reprezintă factori capabili să contribuie la fundamentarea unei 
astfel de strategii. Priorităţile zonei sunt armonizarea şi eficientizarea proceselor 
instituţionale de cooperare în curs de desfăşurare, prevenirea competiţiei sau a 
tentaţiilor hegemonice şi stabilirea şi menţinerea unui cadru de dialog şi cooperare la 
care să participe toate statele şi organizaţiile democratice interesate. 

Marea Neagră este un liant strategic pentru ţările riverane, cu efect sinergic în 
menţinerea unui mediu de securitate stabil, favorabil dezvoltării economico-sociale şi 
cooperării regionale. Acest mediu poate avea influenţe în sens pozitiv asupra zonelor 
conflictuale cronice din Caucaz, Transnistria şi chiar din Orientul Apropiat. Riscurile 
asimetrice constituie ameninţări directe sau indirecte pentru securitatea regiunii şi 
pot favoriza proliferarea organizaţiilor, grupărilor şi reţelelor teroriste. 

Extinderea frontierei NATO şi UE la Marea Neagră a creat premisele trans-
formării acestui spaţiu într-un nod de confluenţă şi de comunicare, între Est-Vest 
şi Nord-Sud. Amplasarea unor baze militare americane, mai suple şi mai mobile, 
mai aproape de zonele conflictuale sau potenţial conflictuale fac să sporească rolul 
regiunii Mării Negre de spaţiu de securitate şi siguranţă strategică. 

Constituirea unor organizaţii de cooperare economică şi de securitate în 
regiune sau adiacente regiunii este expresia voinţei de pace, cooperare, securitate 
şi stabilitate a naţiunilor din zonă şi a organismelor internaţionale. Cooperarea 
multilaterală constituie şansa menţinerii stabilităţii şi unităţii regiunii. Aceste forme 
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de cooperare şi dialog trebuie încurajate şi dezvoltate în continuare utilizându-se 
modalităţile şi instrumentele de securitate europene, euro-atlantice şi eurasiatice. 

Concluzie

Apreciem că, în viitor, Marea Neagră va fi nu doar o regiune de confruntare 
sau de siguranţă strategică între marile imperii de odinioară şi între marile entităţi cu 
valoare globală, ci şi o zonă de confluenţă şi de unitate strategică, devenind un foarte 
important şi influent pilon de securitate şi stabilitate, de care vor depinde, în mare 
măsură, securitatea, pacea şi dezvoltarea durabilă a spaţiului eurasiatic. 

România, împreună cu Bulgaria şi Turcia, ţări NATO, care deţin mai mult de 
jumătate din litoralul Mării Negre, în cooperare cu Rusia, Ucraina, Georgia şi ţările 
caucaziene limitrofe, ca deţinătoare a gurilor Dunării, trebuie să aibă un rol activ şi 
să devină un pivot în arhitectura de securitate regională. 
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Profesor universitar doctor inginer Aurel ŞERB1

Abstract

Vulnerability is a flaw or weakness in the design or implementation of hardware, 
software, networks, or computer-based systems, including security procedures and 
controls associated with the systems. A threat is any circumstance or event with the 
potential to intentionally or unintentionally exploit one or more vulnerabilities in 
a system, resulting in a loss of confidentiality, integrity, or availability. Threats are 
implemented by threat agents. Examples of threat agents are malicious hackers, 
organized crime, terrorists, and nation states. Risk is a combination of the likelihood 
that a particular vulnerability in an organization`s systems will be either intentionally 
or unintentionally exploited by a particular threat agent and the magnitude of the 
potential harm to the organization`s operations, assets, or personnel that could 
result from the loss of confidentiality, integrity, or availability.

Keywords: hackers, organized crime, terrorists, and nation states

1. Noţiuni introductive

Se ştie că instrumentele informatice sunt comune tuturor utilizatorilor de 
calculatoare, indiferent de locul unde s-ar afla în lume. Aceste instrumente, 

împreună cu mijloacele facile de comunicare între utilizatori (Internetul, în special) 
au dus la posibilităţi nelimitate de conectare în întreaga lume, şi la accesarea unei 
cantităţi imense de informaţii. Globalizarea, însă, odată cu avantajele şi transformările 
pozitive pe care le aduce la nivelul naţiunilor, nu este lipsită de aspecte ce ridică, de 
multe ori, probleme şi îngrijorare, între care un loc din ce în ce mai important îl 
ocupă problematica securizării spaţiului cibernetice. Globalizarea spaţiului cibernetic 
determină factorii decizionali să-şi concentreze atenţia şi asupra caracteristicilor 
instrumentelor şi sistemelor informatice globale, a noilor vulnerabilităţi, ameninţări 
şi riscuri care planează. Obstacole precum distanţa, controlul de frontieră, necesitatea 
1 Profesor la Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”

VULNERABILITĂȚI, AMENINȚĂRI 
ȘI RISCURI ÎN SECURITATEA 

INFORMATICĂ
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prezenţei autorului infracţiunii nu mai au nici o relevanţă. Viteza cu care este comisă 
o infracţiune informatică, volumul datelor sau sumelor implicate, distanţa în raport cu 
locul comiterii infracţiunii prezintă o diferenţă netă în comparaţie cu criminalitatea 
tradiţională.

Pe măsură ce s-au înregistrat progrese în domeniul tehnologiei informaţiei, 
au luat amploare şi mijloacele şi metodele de săvârşire a infracţiunilor cu ajutorul 
calculatorului. Gama lor variază de la modificări de date în calculator, până la 
scrierea de programe maliţioase şi interceptarea comunicaţiilor obţinute cu ajutorul 
calculatoarelor. 

2. Conceptele de vulnerabilitate, amenințare și risc

Vulnerabilitatea este un punct nevralgic sau o slăbiciune în proiectarea sau 
implementarea hardware-ului, software-ului, rețelelor, sau sistemelor bazate pe 
calculatoare, inclusiv a procedurilor de securitate și administrărilor asociate cu 
sistemele2. Vulnerabilitățile pot fi exploatate, intenționat sau neintenționat, pentru 
a afecta în mod nefavorabil bunurile și activitățile unei persoane sau organizații. 
Vulnerabilitatea este deci o slăbiciune a sistemului care permite o acţiune neautorizată. 
Vulnerabilitatea se manifestă, în special, pe două planuri:

- posibilitatea modificării sau distrugerii informației, prin atac la integritatea 
ei fizică;

- posibilitatea folosirii neautorizate a informației, adică scurgerea informației 
din cercul limitat de utilizatori stabilit.

Vulnerabilitățile sunt erori care apar în diferite faze ale dezvoltării, respectiv 
folosirii sistemelor. Vulnerabilitățile ar putea fi clasificate în următoarele categorii:

- Vulnerabilitate de proiectare (design vulnerability) – o eroare care apare în 
prima fază a vieţii unui produs, aceea de concepţie, şi pe care chiar o implementare 
ulterioară perfectă nu o va înlătura;

- Vulnerabilitate de implementare (implementation vulnerability) – apare ca 
urmare a fazei de punere în practică a proiectului;

- Vulnerabilitate de configurare (configuration vulnerability) – apare ca urmare 
a erorilor făcute în configurarea sistemelor.

Amenințarea este orice circumstanță sau eveniment care are un potențial de 
a exploata, intenționat sau neintenționat, una sau mai multe dintre vulnerabilitățile 
unui sistem, rezultând, în final, o pierdere în domeniul confidențialității, integrității, 
sau disponibilității. Amenințările sunt implementate, în final, prin intermediul 
agenților de amenințare3. Exemple de agenți de amenințare sunt hacherii, crima 
organizată, teroriștii și statele care desfășoară acțiuni criminale.
2  Interagency Working Group on Cyber Security and Information Assurance, S.U.A. – Federal Plan for Cyber 
Security and Information Assurance Research and Development – 2006 (autorul manualului își asumă responsabilitatea 
pentru traducerile făcute)
3  Interagency Working Group on Cyber Security and Information Assurance, S.U.A., op.cit..
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Riscul este o probabilitate ca o vulnerabilitate particulară a sistemului unei 
organizații să fie exploatată, în mod intenționat sau neintenționat, de către un agent 
de amenințare, iar mărimea amenințării potențiale asupra operațiilor, bunurilor, sau 
personalului organizației poate rezulta din pierderea confidențialității, integrității, 
sau disponibilității4.

3. Clase de vulnerabilități, amenințări și riscuri

Literatura de specialitate consemnează modalități diferite de clasificare a 
vulnerabilităților, amenințărilor și riscurilor.

Aceste clasificări pot fi făcute avându-se în vedere diverse criterii5. Câteva 
dintre aceste modalități de clasificare vor fi prezentate în continuare, elementele 
din referința bibliografică menționată fiind completate și cu multe alte informații 
lămuritoare, de completare, sau redefinire.

3.1. Clasificarea ca listă de termeni

O clasificare populară dar simplistă este o listă de termeni definiţi. Un exemplu 
este următorul:

- Interceptarea cablurilor şi a semnalelor emise (Wiretapping, 
Eavesdropping on Emanations) - poate fi realizată printr-o varietate de metode, 
precum ar fi supravegherea legăturilor telefonice sau radio, exploatarea radiațiilor 
electromagnetice emise, rutarea datelor prin noduri adiționale mai puțin protejate. 
Foarte importantă pentru realizarea acestui obiectiv, este calitatea mijloacelor tehnice 
avute la dispoziție de agentul de amenințare;

- “Scanare (Scanning)” – activitatea prin care anumite mijloace tehnice sau 
programe monitorizează, în mod automat, anumite tipuri de activități desfășurate pe 
un calculator, sau într-o rețea de calculatoare.

- Interceptarea IP (IP sniffing) – acest tip de atac constă în monitorizarea 
informaţiilor care circulă printr-o interfaţă de reţea pentru a detecta informaţii 
transmise în mod necriptat prin reţea (de exemplu, adrese IP (IP - Internet Protocol – 
un număr de identificare a unui calculator sau alt tip de dispozitiv conectat direct la 
Internet), sau parole). Programele care efectuează interceptarea traficului din reţea se 
numesc sniffer-e. Modul de funcţionare a unui program de interceptare se bazează, 
în principal, pe comutarea interfeţei de reţea în modul neselectiv, şi apoi capturarea 
traficului de reţea într-un fişier. Acest mod neselectiv permite unui calculator să poată 
recepţiona tot traficul care trece prin reţea, nu doar pe cel adresat lui. Interceptarea 
traficului din reţea nu este întotdeauna foarte eficientă. În cazul reţelelor de viteză 
mare, precum şi a celor aglomerate se poate pierde o cantitate mare de date. De 
4  Interagency Working Group on Cyber Security and Information Assurance, S.U.A., op.cit..
5  Proiectul „Internews Network,  RITI dot-Gov”, finanțat de USAID – Ghid introductiv pentru aplicarea dispozițiilor 
legale referitoare la criminalitatea informatică – http//www.riti-internews.ro/ro/ghid.htm – București, 2004.
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asemenea, viteza de scriere pe disc este, de cele mai multe ori, mai mică decât viteza 
reţelei, astfel încât un număr apreciabil de pachete vor fi pierdute. În reţelele cu un 
trafic intens fişierul generat de un interceptor poate umple rapid un hard-disk. Din 
acest motiv cei ce utilizează astfel de programe capturează de multe ori doar primele 
sute de octeţi ai fiecărui pachet, care conţin, în general, în timpul autentificării, 
numele şi parola utilizatorului. Un asemenea atac poate proveni doar din interiorul 
reţelei locale. 

- Interceptarea parolelor (Password sniffing) – sunt programe care testează 
în mod automat parola, încercând pas cu pas fiecare cuvânt din dicționar, până ce este 
găsită parola utilizată. Aceste programe se bazează pe comoditatea utilizatorilor de 
a-şi alege parole cât mai scurte şi cât mai simplu de memorat. De obicei, programele 
de ghicire a parolelor aplică fiecărui cuvânt o listă de reguli, cum ar fi:

- alternarea literelor mari cu litere mici;
- scrierea cuvântului, apoi a aceluiaşi cuvânt în sens invers;
- adăugarea unei cifre la începutul sau la sfârşitul cuvântului.
- Falsificarea adresei expeditorului (E-mail spoofing) – aceste atacuri 

acționează încercând să obțină adresa utilizată de Internet Protocol (IP) atunci când 
se realizează o conexiune într-o rețea. Calculatoarele care își comunică unul celuilalt 
datele includ în transmisiile lor și identitățile calculatoarelor emițătoare și receptoare. 
Prin intermediul acestor adrese interceptate agenții de amenințare obțin accesul la 
calculatorul din rețea și la servicii ale acestuia. O variantă a acestui tip de atac este 
falsificarea adresei expeditorului de E-mail (E-mail spoofing). Efectul acestui atac 
este recepţionarea de către un utilizator a unui E-mail având adresa diferită de cea 
originală. Acest tip de atac este folosit fie pentru a ascunde identitatea persoanei care 
a expediat E-mailul, fie pentru a “păcăli” utilizatorul şi a-l determina să răspundă la 
atac sau să divulge informaţii importante. Exemple de falsificări care ar putea afecta 
securitatea ar putea fi şi următoarele:

- Mesaje care pretind că provin de la administratorul sistemului, solicitând 
utilizatorului să îşi divulge parola, sau să şi-o schimbe, furându-i noua parolă. Aceste 
mesaje pot fi însoţite şi de ameninţarea că acel cont va fi suspendat în caz contrar;

- Mesaje care provin de la o persoană autorizată şi care solicită o copie a 
fişierului de parole, sau alte informaţii importante. Modificarea adresei expeditorului 
este posibilă deoarece protocolul pentru transportul mesajelor – SMTP – nu prevede 
nici un sistem de autentificare. Dacă serverul de E-mail permite conectarea oricărui 
utilizator la portul SMTP pot fi trimise mesaje având orice antet şi deci orice adresă 
de E-mail corect formatată.

- Hărţuire (Harassment) – de obicei, poate avea loc atunci când un agent de 
amenințare are un calculator performant și cu ajutorul cunoștințelor sale din domeniul 
științei calculatoarelor agentul de amenințare se distrează exploatând posibilitățile 
sale din domeniul programării, sau/și capabilitățile oferite de calculatorul, sau 
atunci când agenții de amenințare (cunoscuți sub denumirea de spamerii) transmit 
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cantități enorme de e-mail (sau alt fel de informații), conținând oferte nesolicitate, 
sau informații aleatoare, lucruri transmise în scopul de a bloca anumite servere. De 
obicei, spamerii, prin atacurile lor prejudiciază cu sute de milione de dolari serverele 
țintă. Totodată sunt afectați și utilizatorii serverelor respective, traficul fiind blocat, 
trimiterea sau primirea mesajele sau utilizarea altor servicii asemănătoare fiind 
imposibilă. Formele cele mai utilizate de hărţuire sunt bombele de tip E-mail (E-mail 
bombing) şi spamurile (E-mail spamming).

- Bombele de tip E-Mail constau în transmiterea repetată a unui mesaj către 
o anumită adresă de pe un anumit server. Bomba E-mail are ca efect enervarea 
destinatarului, umplerea spaţiului disponibil pe disc şi încetinirea traficului prin 
reţea. - În unele cazuri atacul este îndreptat către mai multe adrese de E-mail de pe 
acelaşi server, crescând astfel efectul hărţuirii. Adesea, bombele de tip E-mail sunt 
combinate cu atacuri de falsificare a adresei (E-mail spoofing), făcând astfel dificilă, 
sau chiar imposibilă, aflarea adresei expeditorului.

- Spamul nu este un atac ci o modalitate de a transmite mesaje nesolicitate, în 
general reclame. De obicei adresa expeditorului este falsă. Efectul spamului poate fi 
accentuat dacă mesajul este trimis pe liste de discuţii, putând astfel ajunge la mii de 
adrese de E-mail. Atacul poate fi “continuat” dacă unul dintre membrii listei răspunde 
la E-mail, făcând astfel ca toţi ceilalţi membrii să primească şi ei mesajul de răspuns.

- Deturnarea sesiunii (Session hijacking) – prin utilizarea acestei tehnici 
agentul de amenințare găsește o conexiune neprotejată dintre două calculatoare și 
detectează secvențe importante de numere (cel mai adesea prin penetrarea routerelor 
neprotejate). După identificarea adreselor, calculatorul accesat deconectează 
utilizatorul legitim, iar agentul de amenințare preia controlul asupra accesului la 
fișiere. Protecția împotriva unei astfel de amenințări este una destul de dificilă;

- Mascare (Masquerading) – de obicei, mascarea este asociată cu înregistrarea 
informațiilor și redarea lor ulterioară. Este tipul de atac în care o entitate pretinde că 
este o altă entitate, iar amenințarea este, de obicei, una în care agentul de amenințare 
înlocuiește sau modifică mesajele sau informațiile;

- Degradarea serviciului (Degradation of service) ) – are loc atunci când o 
entitate nu izbutește să îndeplinească propriile funcții la parametrii tehnici normali, 
respectiv atunci când un agent de amenințare face acțiuni care împiedică o entitate 
să-și îndeplinească propriile funcții la parametrii tehnici normali;

- Refuzarea serviciului (Denial-of-service) – are loc atunci când o entitate 
nu izbutește să îndeplinească propria funcție, respectiv atunci când un agent de 
amenințare face acțiuni care împiedică o entitate să-și îndeplinească propriile funcții. 
Atacurile Denial-of Service (DoS) constau în inundarea unei adrese de IP cu date, 
și în consecință, blocarea lui și a legăturii Internet. Cele mai multe atacuri DoS sunt 
lansate împotriva serverelor, sau a site-urilor Web, cu scopul de a împiedica vizitarea 
acestora de către utilizatorii obișnuiți. În același timp, pot fi lansate și atacuri mai 
puternice de tipul DoS distribuit (DDoS). În mod clasic, pentru pregătirea unui atac 
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de tipul DDoS, agenții de amenințare infectează un mare număr de calculatoare, din 
întreaga lume, care sunt insuficient protejate din punctul de vedere al securității, cu 
software infectat care va fi utilizat mai târziu pentru atacarea victimelor. Pe durata 
fazei de atac atacatorul trimite fiecăruia dintre calculatoarele infectate un pachet de 
date foarte mic, care este dificil de sesizat, comandându-le acestor calculatoare să 
transmită fluxuri de zeci de mii de vizite către victime, efectul fiind acela al bruierii 
și apoi al dezactivării serverelor pe care rulează serviciile web ale victimelor. Prin 
această manevră agentul de amenințare ridică mult amploarea și intensitatea atacului 
și în acelați timp, își asigură o mai bună protecție a propriei identități;

- Pirateria software (Software piracy) – este tipul de amenințare care constă 
în „spargerea” programelor shareware, sau care necesită un anumit cod serial. 
Sistemele de protecție ale aplicațiilor respective pot fi penetrate prin două metode:

- introducerea codului, care poate fi găsit fie pe Internet, fie cu ajutorul unui 
program special;

- a doua metodă este folosită pentru sistemele de protecție mai avansate, care 
necesită chei hardware, iar penetrarea se realizează, de obicei, cu ajutorul patch-
urilor.

Pirateria software este realizată prin programele care sunt făcute special pentru 
anumite aplicații software, care odată lansate modifică codul executabil, inhibând 
instrucțiunile care cer cheia hardware. Patch-urile și bibliotecile de coduri seriale se 
găsesc cel mai des pe Internet;

- Copierea neautorizată de date (Unauthorized data copying) – are loc după 
ce agentul de amenințare a reușit să penetreze sistemul de securitate a calculatorului 
țință și are acces la informațiile de pe acesta;

- Bombe logice (Logic bombs) – sunt proceduri sau programe mici care 
sunt inserate într-o aplicație și pot fi activate de un eveniment predefinit. Autorul 
“bombei” este prevenit asupra evenimentului și apoi o lasă să „explodeze”, adică să 
facă acțiunile distructive programate;

- Viruşi  (Viruses) - Conform RFC 1135 (The Helminthiasis of the Internet) “un 
virus este o secvenţă de cod care se auto-inserează într-o gazdă inclusiv în sistemul 
de operare, pentru a se propaga. Nu poate rula independent. Necesită execuţia 
programului gazdă pentru a se activa”. Aşadar, viruşii informatici sunt programe 
maliţioase, introduse în memoria calculatorului, care la un moment dat pot deveni 
activi, alterând prin distrugere sau prin alterare fişiere, sau prin autocopierea în fişiere 
aflate pe diferite suporturi magnetice. Fiecare program infectat poate, la rândul său, 
să infecteze alte programe. 

Viruşii au următoarele proprietăţi principale:
- pot modifica fişiere şi programe ale utilizatorilor, prin inserarea în acestea a 

întregului cod, sau numai a unei părţi speciale din codul său;
- modificările pot fi provocate nu numai programelor, ci şi unor grupuri de 

programe;
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- au nevoie, şi pot să recunoască dacă un program a fost deja infectat, pentru a 
putea interzice o nouă modificare a acestuia.

Fiecare virus se autoidentifică, în general, pentru a evita să infecteze de mai 
multe ori acelaşi fişier.

Într-o clasificare de maximă generalitate, viruşii se împart în:
- viruşi hardware;
- viruşi software.
Viruşii hardware sunt mai rar întâlniţi, aceştia fiind, de regulă, livraţi o dată cu 

echipamentul, ei fiind viruşi care afectează hard-discul, floppy-discul şi memoria6.
Majoritatea sunt viruşi software, creaţi de specialişii în informatică, buni 

cunoscători ai sistemelor de calcul, în special al modului în care lucrează software-ul 
de bază şi cel aplicativ. Câteva dintre efectele pe care le generează viruşii software 
sunt:

- distrugerea unor fişiere;
- modificarea dimensiunii fişierelor;
- ştergerea totală a informaţiilor de pe disc, inclusiv formatarea acestuia;
- distrugerea tabelei de alocare a fişierelor, care duce la imposibilitatea citirii 

informaţiei de pe disc;
- diverse efecte grafice/sonore inofensive;
- încetinirea vitezei de lucru a calculatorului până la blocare.
Viruşii se mai pot împărţi în două mari categorii:
- viruşi de BOOT;
- viruşi de fişiere.
Viruşii de BOOT au diferite reacţii. Ei se încarcă în memorie înaintea sistemului 

de operare, transferă conţinutul de BOOT în alt sector, amestecă datele, infectează 
orice disc logic al hard-discului şi orice suport de memorare care se introduce în 
calculator. Tot în această categorie intră şi viruşii care infectează tabela de partiţii 
a hard-discului. Găsindu-se în tabela de partiţii ei se încarcă în memorie înaintea 
sectorului de BOOT.

Viruşii de fişiere se fixează, de regulă, pe fişierele cu extensia .exe sau .com. 
Când programul infectat este rulat, virusul se activează, el rămânând, de cele mai 
multe ori, rezident în memorie, pentru a infecta orice program care se va lansa în 
execuţie. Viruşii de fişiere sunt de mai multe tipuri, cel descris mai sus fiind de tipul 
“clasic”.

Cei mai mulţi dintre viruşii de fişiere actuali sunt poliformi (se mai numesc 
mutanţi sau evolutivi). Ei sunt codificaţi, conţinând doar o mică parte – modulul de 
decodificare – necodificată. În momentul activării virusului, modulul de decodificare 
intră în acţiune şi decodifică restul virusului. Corpul virusului mai conţine şi un 
modul de codificare7. Folosind un generator de numere pseudoaleatoare acest modul 

6 Abraham, P.; Bumbaru, M.; Giurcan, G.  – Managementul investigaţiilor private – Editura Concordia, Arad, 2007.
7 Abraham, P.; Bumbaru, M.; Giurcan, G., op. cit.
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îşi schimbă algoritmul de codificare la fiecare infectare a unui fişier, modificând 
modulul de decodificare. Ca urmare, nu există o secvenţă comună mai mare de câţiva 
octeţi între două contaminări succesive.

Un tip aparte de viruşi de fişiere îl constituie viruşii Stealth. Aceştia sunt 
capabili să păcălească programele antivirus, simulând toate apelurile de sistem care 
ar duce la detectarea lor şi făcându-le să întoarcă acele informaţii care s-ar obţine în 
lipsa atacului. Dacă un virus Stealth este rezident în memorie el va păcăli un program 
antivirus care citeşte un fişier infectat, deoarece îşi ascunde propriul cod, arătând 
numai codul fişierului.

Viruşii mai pot fi clasificaţi şi după modul de infectare:
- viruşi care infectează fişierele când un program infectat este rulat;
- viruşi care rămân rezidenţi în memorie când un program infectat este rulat şi 

infectează apoi toate programele lansate în execuţie.
Se mai pot clasifica şi din punctul de vedere al capacităţii de multiplicare:
- viruşi care se reproduc, infectează şi distrug;
- viruşi care nu se reproduc, dar se infiltrează în sistem şi provoacă distrugeri 

lente, fără să lase urme.
De asemenea, se clasifică în funcţie de tipul distrugerilor în sistem:
- viruşi care provoacă distrugerea programului în care sunt incluşi;
- viruşi care nu provoacă distrugeri, dar incomodează lucrul cu sistemul de 

calcul, se manifestă prin încetinirea vitezei de lucru, blocarea tastaturii, reiniţializarea 
aleatorie a sistemului, afişarea unor mesaje sau imagini nejustificate;

- viruşi cu mare putere de distrugere, care provoacă incidente pentru întreg 
sistemul, cum ar fi: distrugerea tabelei de alocare a fişierelor, modificarea conţinutului 
directorului rădăcină, alterarea integrală şi irecuperabilă a informaţiei existente.

După poziţia în cadrul fişierului infectat:
- viruşi care suprascriu fişierul, nemodificându-i lungimea (anumiţi viruşi 

suprascriu numai zonele rezervate datelor, pentru a nu împiedeca funcţionarea 
programului-aceştia se numesc viruşi de cavitate)8;

- viruşi care îşi adaugă codul la sfârşitul sau la începutul programului.
După viteza de infectare:
- viruşi rapizi, care infectează toate fişierele ce sunt deschise;
- viruşi lenţi, care infectează numai programele care sunt lansate în execuţie.
- Viermi (Worms) – Viermii sunt programe de sine stătătoare, capabile să se 

multiplice, să se transfere pe alte calculatoare şi, eventual, să efectueze operaţiuni 
destructive. Sunt, aşadar, asemănători cu viruşii, însă nu se reproduc local, ci pe alte 
calculatoare. Conform RFC 1135 (The Helminthiasis of the Internet) “un vierme este 
un program care poate rula independent, care consumă resursele gazdei pentru a se 
executa şi care poate propaga o versiune funcţională a sa către alte calculatoare”. Ei 
funcţionează după principiul “caută şi distruge”. Dacă viruşii se propagă bazându-
8  Abraham, P.; Bumbaru, M.; Giurcan, G., op. cit.
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se, în special, pe neatenţia sau ignoranţa utilizatorilor care deschid şi lansează în 
execuţie programe găsite pe Internet, sau fişiere dubioase ataşate mesajelor, viermii 
se răspândesc în mod automat. Ei caută calculatoarele care prezintă vulnerabilităţi, 
se instalează pe respectivele sisteme, le penetrează, eventual realizează anumite 
acţiuni distructive, iar apoi încearcă să se răspândească mai departe. Factorul de 
multiplicare a viermilor este de ordin exponenţial, astfel încât pot fi epuizate, într-un 
timp determitat, resursele calculatoarelor penetrate. Faptul că un calculator este mai 
cunoscut (un site Web), sau mai puţin cunoscut (un calculator de casă) tinde să devină 
tot mai puţin important, pentru că viermii nu fac nici o diferenţiere. Viermii pot avea 
acţiuni distructive, precum ar fi ştergerea de informaţii, crearea de uşi ascunse pentru 
a permite accesul ulterior, sau lansarea unor atacuri de refuz al serviciilor. De multe 
ori viermii informează în mod automat autorul lor despre fiecare sistem penetrat, 
astfel încât acesta să poată accesa sistemele afectate, sau să poată efectua alte acţiuni 
distructive. Pe lângă acţiunile distructive îndreptate împotriva calculatoarelor ţintă, 
un mare impact al viermilor este faptul că propagarea efectivă a acestora creează un 
refuz al serviciilor ca urmare a traficului uriaş generat pe Internet.

- Cal troian (Trojan horses) - este o aplicație care pare a executa o funcție 
foarte cunoscută și care, într-un mod ascuns, îndeplinește și o altă funcție. Numele 
lor provine din epopeea Iliada a lui Homer, de la calul de lemn care a reuşit să intre pe 
poarta cetăţii. Caii troieni pot efectua orice fel de operaţiune necunoscută şi nedorită, 
precum ar fi:

- înlocuirea codului unui program normal prin alt cod, care face același lucru, 
dar, adițional, copiază într-un fișier numele și parola pe care utilizatorul le tastează 
în procesul de autentificare. Ulterior, folosind acest fișier, agentul de amenințare va 
penetra foarte ușor sistemul.

- determinarea a diferite informaţii despre sistem sau reţea şi transmiterea lor 
către terţe persoane, sau stocarea lor într-un fişier ascuns; cu cât cresc privilegiile 
utilizatorului care a lansat în execuţie calul troian, cu atât informaţiile dezvăluite pot 
fi de importanţă mai mare;

- distrugerea de informaţii; cu cât privilegiile utilizatorului pe calculatorul 
căruia este instalat calul troian sunt mai mari, cu atât şi distrugerile vor fi mai mari;

- lansarea de atacuri asupra altor calculatoare, cum ar fi cele din reţeaua internă, 
cu scopul de a ascunde adevărata identitate a atacatorului. 

- Uşi ascunse (Trap doors) – Uşile ascunse sunt cazuri particulare de cai 
troieni.

- Uşile ascunse sunt programe care crează o „poartă” (un utilizator nou) care 
să permită accesul ulterior la calculatorul în cauză, sau să acorde privilegii speciale 
unui anumit utilizator.

- Usile ascunse sunt, de asemenea, şi un tip de amenințare care este în relație 
cu accesul la sisteme rezervate pentru conectarea de la distanță, sau pentru acordarea 
anumitor drepturi dezvoltatorilor de sistem. Acest tip de conectare permite accesul la 
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calculatoare prin evitarea procedurilor obișnuite de identificare.

- Privilegii excesive (Excess privileges) – presupune acordarea de privilegii 
necuvenite, prin metode administrative, sau prin penetrarea prin efracție a listei de 
acordare a privilegiilor, unor persoane neîndreptățite să aibă astfel de privilegii;

- Distrugerea datelor (Data diddling) – are loc după ce agentul de amenințare 
a reușit să penetreze sistemul de securitate a calculatorului țință, are acces la 
informațiile de pe acesta, pe care le distruge;

Termenii acestei clasificări tind însă să nu fie mutual exclusivi. De exemplu, 
termenii virus şi bombă logică sunt în general găsiţi în aceste liste, dar un virus poate 
conţine o bombă logică, deci categoriile se suprapun.

Atacatorii adevăraţi utilizează de asemenea mai multe metode. Ca rezultat, 
dezvoltarea unei liste complete de metode de atac nu furnizează o schemă bună de 
clasificare.

3.2. Clasificarea ca listă de categorii

O variaţie a unei singure liste de termeni cu definiţii este o listă de categorii. 
Există o împărţire în şapte categorii:

- Furtul de parole – metode de a obţine parolele altor utilizatori;
- Inginerie socială – convingerea persoanelor să divulge informaţii confidenţiale;
- Greşeli de programare şi portiţe lăsate special în programe – obţinerea de 

avantaje de la sistemele care nu respectă specificaţiile sau înlocuire de software cu 
versiuni compromise;

- Defecte ale autentificării – înfrângerea mecanismelor utilizate pentru 
autentificare;

- Defecte ale protocoalelor – protocoalele sunt impropriu proiectate sau 
implementate;

- Scurgere de informaţii – utilizarea de sisteme ca DNS pentru a obţine 
informaţii care sunt necesare administratorilor şi bunei funcţionări a reţelei, dar care 
pot fi folosite şi de atacatori;

- Refuzul serviciului – încercarea de a opri utilizatorii de a utiliza sistemele lor.

3.3. Clasificarea definită pe baza categoriilor de rezultate

O altă variaţie a unei liste de termeni este gruparea tuturor atacurilor în 
categorii pe baza a ceea ce descriu rezultatele. Un exemplu este alterarea, scurgerea 
de informaţii şi refuzul serviciului, unde alterarea este modificarea neautorizată a 
unor informaţii, scurgerea este atunci când informaţia ajunge în locuri nepotrivite, iar 
refuzul serviciului reprezintă indisponibilitatea de a utiliza reţelele şi calculatoarele.

Se mai folosesc categorii similare, dar cu termeni opuşi:
- discreţie şi confidenţialitate;
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- acurateţe, integritate şi autenticitate;
- disponibilitate.
Cu excepţia intruşilor care vor doar să crească accesul la un computer sau 

la o reţea, sau intruşilor care utilizează calculatorul sau resursele reţelei fără însă a 
degrada serviciul celorlalţi (furt de resurse), multe atacuri individuale pot fi asociate 
în mod unic cu una dintre aceste categorii. Totuşi plasarea tuturor atacurilor şi 
incidentelor în doar câteva categorii este o clasificare care furnizează informaţii şi 
înţelegere limitate.

3.4. Clasificarea ca liste empirice

O variaţie de categorii de rezultate teoretice (a priori) este dezvoltarea unei 
liste de categorii mai lungă bazată pe o clasificare de date empirice.

- Furtul de informaţii externe (privitul peste umăr la monitorul altei persoane);
- Abuzul extern al resurselor (distrugerea unui hard disk);
- Mascarea (înregistrarea şi redarea ulterioară a transmisiunilor de pe o reţea);
- Programe dăunătoare (instalarea unui program cu scopuri distructive);
- Evitarea autentificării sau autorizării (spargerea parolelor);
- Abuz de autoritate (falsificări de înregistrări);
- Abuz intenţionat ( administrare proastă intenţionată);
- Abuz indirect (utilizarea unui alt sistem pentru a crea un program rău 

intenţionat).
Clasificări bazate pe acţiune – modelul este focalizat doar pe informaţia în 

tranzit şi prezintă 4 categorii de atacuri:
- Întreruperea – un bun al sistemului este distrus sau devine neutilizabil sau 

nedisponibil;
- Interceptarea – o parte neautorizată obţine accesul la un bun al sistemului;
- Modificarea – o parte neautorizată nu numai că obţine acces, dar îl şi modifică;
- Falsificarea – o parte neautorizată inserează obiecte contrafăcute în sistem.

4. Concluzii

Mulţi utilizatori (privaţi/publici) încă nu sunt conştienţi de posibilele 
vulnerabilităţi, ameninţări şi riscuri pe care le întâlnesc folosind calculatoarele, 
software-ul de bază şi software-ul aplicativ şi reţelele de comunicaţii sau de soluţiile 
care deja există pentru a le face faţă. Problemele de securitate sunt complexe, iar 
riscurile sunt adesea dificil, chiar şi pentru experţi, de întrevăzut. Lipsa de informare 
este una dintre imperfecţiunile pieţei, pe care politicile de securitate ar trebui să 
o aibă în vedere. Există riscul ca unii utilizatori, alarmaţi de multele rapoarte şi 
ameninţări la adresa securităţii, să evite pur şi simplu folosirea comerţului electronic. 
Alţii, care fie sunt neinformaţi, fie subestimează riscul, pot fi prea neglijenţi. Unele 
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companii pot avea interesul de a prezenta ca minim riscul pentru a nu pierde clienţi. 
Paradoxal, există o cantitate impresionantă de informaţie în domeniul securităţii 
calculatoarelor, reţelelor şi al informaţiei disponibilă pe Internet, iar revistele despre 
calculatoare acoperă subiectul destul de bine. Problemele prezentate în acest articol 
încearcă să se constituie într-o contribuţie la sintetizarea problemelor din domeniul 
vulnerabilităţilor, ameninţărilor şi riscurilor în securitatea informatică.
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Abstract

Sistemul de informare este constituit şi format de structurile informative 
cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, care au rolul şi statutul social 
adecvat cerinţelor de cunoaştere secretă şi de informare asupra stării de 
siguranţă naţională şi, implicit, asupra securităţii naţionale. În acest sens, 
aceste structuri asigură datele şi informaţiile, cu caracter secret, necesare 
stabilirii unei politici şi a unor strategii, interne şi externe.

Cuvinte cheie: structuri informative, securitate, structuri de decizie, 
informaţie, produse naţionale de securitate.

Abordare generală cu privire la relaţia dintre structurile informative şi 
cele decizionale

Necesitatea constituirii şi funcţionării unui sistem de informare a oricărei 
structuri de decizie aparţine, implicit, procesului decizional. Pe lângă 

fluxul general de date şi informaţii, pe care orice structură de decizie îl are în mod 
firesc, datorită rolului şi statutului său social, anumiţi beneficiari cu rol de decizie 
asupra destinului ţării au nevoie şi de alte date şi informaţii cu caracter confidenţial 
sau secret.

Sistemul de informare cu asemenea caracter este constituit şi format de 
structurile informative cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, care au rolul şi 
statutul social adecvat cerinţelor de cunoaştere secretă şi de informare asupra stării 
de siguranţă naţională şi, implicit, asupra securităţii naţionale. În acest sens, aceste 
structuri asigură datele şi informaţiile, cu caracter secret, necesare stabilirii unei 
politici şi a unor strategii, interne şi externe, care să vizeze, cu precădere, promovarea 
interesului naţional şi racordarea acestuia la exigenţele impuse de integrarea în 
1 Director General, Departamentul de Studii Universitare de MASTER, membru corespondent al Academiei  
Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞR)
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structurile politice economice şi militare euro-atlantice.
Gradul de dificultate şi complexitatea abordării acestei teme presupun o analiză 

profundă a celor două structuri (informative şi de decizie), având ca principală 
susţinere cibernetica informativă, în subsidiar teoria informaţiei şi teoria artei 
militare în domeniul informaţiilor (figura 1).

Datele şi informaţiile furnizate de activitatea informativă trebuie să conţină 
descrierea stării de siguranţă naţională (stabilitatea, echilibrul şi legalitatea acesteia) 
şi să prezinte natura şi caracterul disfuncţiilor, vulnerabilităţilor, ameninţărilor şi 
pericolelor la adresa apărării, ordinii publice, securităţii şi siguranţei naţionale.

Fig. 1. – Cibernetica informativă

Caracterul veridic şi oportun al informaţiei trebuie să se regăsească în 
operativitatea şi corectitudinea deciziei, în raport cu valoarea, locul şi rolul datelor 
şi informaţiilor în procesul de elaborare a deciziei specifice beneficiarului cu rol de 
decizie în raport de statusul său social.

Pentru activitatea informativă un rol esenţial îl are cunoaşterea statusului şi 
rolului social al beneficiarului. De remarcat faptul că toţi beneficiarii cu rol de decizie 
în stat conduc instituţii ale căror funcţii sunt stabilite prin Constituţie sau prin legi 
organice. Cunoaşterea organizării şi funcţionării acestor instituţii – funcţia de decizie 
(funcţia de transformare a informaţiei de intrare în comandă) – reprezintă o sarcină 
de bază pentru analiştii de informaţii.

Folosirea informaţiilor obţinute prin canalele analizate în cadrul operaţiilor 
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strategice, trebuie să vizeze, în principal, acele elemente care definesc starea de 
siguranţă naţională (stabilitatea, echilibrul şi legalitatea) şi natura disfuncţiilor, 
vulnerabilităţilor, ameninţărilor şi a pericolelor la adresa ordinii publice, apărării şi 
securităţii naţionale, precum şi siguranţei naţionale.

Ca urmare, cei care furnizează „materia primă” pentru decident trebuie să fie 
specialişti, am putea spune experţi sau diagnosticieni ai realităţii social-politice, să 
cunoască atât domeniul informativ-contrainformativ, cât şi pe cel al ştiinţei şi artei 
militare (conducere-cooperare-acţiune), pentru a asigura eficienţa activităţii celui 
care decide şi a eficacităţii acesteia.

Majoritatea şefilor de state şi de guverne au ca prioritate înscrisă pe agenda de 
lucru identificarea factorilor de risc politico-militari şi social-economici, atât locali 
cât şi internaţionali.

Activitatea informativă – cu componentele sale: cercetare, spionaj, 
contrainformaţii, protecţia informaţiilor, contribuie la prevenirea pericolelor 
orientate împotriva ordinii publice şi a securităţii statului. Ca urmare, informaţiile 
furnizate de structurile informative cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale către 
beneficiari, pot ajusta politica şi strategia de prevenire, de protecţie şi alertare prin 
mijloace paşnice – diplomatice şi pot permite adoptarea unor decizii de planificare a 
măsurilor de prevenire sau combatere a ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale 
sau, în cel mai rău caz, de diminuare a efectelor manifestării acestora.

În condiţiile noii revoluţii informaţionale (tehnologia informaţiei, evoluţia 
hard şi software), sistemele de conformare au căpătat un rol deosebit de important, 
producând schimbări radicale în domeniul înzestrării armatei, al stabilirii şi planificării 
obiectivelor oricăror forme de luptă, legilor şi principiilor luptei armate, în general al 
regulilor de desfăşurare a războiului.

Informaţia şi-a sporit rolul de prevenire a conflictelor majore, prin amplificarea 
procesului de decizie. În actuala conjunctură politico-economică, socială şi militară, 
informaţia are pentru beneficiar o valoare practic-aplicativă, datorită caracterului său 
operativ şi oportun.

Furnizorii de informaţie

Pentru un factor de decizie, crearea unui sistem propriu de informare 
reprezintă una dintre cele mai grele probleme. În foarte multe cazuri conducătorii 
unor instituţii preiau numai sistemul informaţional al acelei instituţii, eventual îşi 
mai asigură o informare din sursele oficiale, oficioase sau publice (mass-media). 
Beneficiarii informaţiei cu caracter secret au asigurat, prin lege, pe lângă celelalte 
sisteme informaţionale, şi un sistem informativ. 

Potrivit Legii privind siguranţa naţională a României, publicată în Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr.163, sub nr.51 din 29 iulie 1991, art.6, organele de 
stat cu atribuţii în domeniul Siguranţei Naţionale sunt:
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- Serviciul Român de Informaţii (SRI), Serviciul de Informaţii Externe (SIE), 
Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP);

- Structuri interne de informaţii specializate din: Ministerul Apărării Naţionale, 
Ministerul de Interne şi Reformei Administraţiei (M.I.R.A.), Ministerul Justiţiei.

Referitor la activitatea de informaţii, prevederile art.6 şi 8 alin.1 din Legea 
siguranţei naţionale delimitează competenţele organelor de stat specializate în 
materie de informaţii, astfel:

- Serviciul Român de Informaţii – îndeplineşte un rol multiplu: informaţii 
interne, contrainformaţii şi protecţia informaţiilor;

- Serviciul de Informaţii Externe – este instituţia specializată în obţinerea din 
afara ţării a datelor cu privire la siguranţa naţională.

Activitatea de informaţii, precum şi misiunile acestor instituţii se organizează 
şi se stabilesc în raport cu ameninţările la adresa Siguranţei Naţionale a României.

Totodată, aceste instituţii cu atribuţii specifice se organizează şi funcţionează 
potrivit legii şi se finanţează de la bugetul administraţiei centrale de stat, iar activitatea 
lor este controlată de parlament.

Activitatea informativă şi rolul informaţiei în cadrul asigurării informative 
a beneficiarului

Activitatea informativă, conform literaturii de specialitate, este definită prin 
cele trei dimensiuni ale sale, şi anume: informaţii, contrainformaţii şi dezinformare.

Activitatea de informaţii, respectiv de spionaj, se referă la acea activitate 
informativ-ofensivă, care are drept scop cercetarea în ascuns a unui stat ţintă pentru 
a-i cunoaşte informaţiile pe care acesta le protejează.

Activitatea de contrainformaţii vizează acea activitate informativ-defensivă, 
care are drept scop protecţia datelor, cunoştinţelor şi valorilor care au importanţă 
pentru adversar.

Activitatea de dezinformare reprezintă acea acţiune continuă sau intermitentă, 
ofensivă şi defensivă, prin folosirea oricărui mijloc, ce constă în inducerea în eroare 
a unui adversar sau favorizarea subversiunii în rândurile acestuia, în scopul de a-l 
slăbi.

Legea siguranţei naţionale şi regulamentele militare nu definesc activitatea 
informativă. În acest caz, există numeroase abordări teoretice referitoare la activitatea 
informativă.

O definiţie reprezentativă despre activitatea informativă este următoarea: 
reprezintă un proces sistemic, organizat şi continuu, desfăşurat în baza unor norme, 
executat, în principiu, în secret, pentru a se procura, prelua şi difuza informaţii 
necesare conducerii militare, pentru construirea de decizii (directive), estimărilor 
de avertizare şi formulării unor ameninţări privind apărarea naţională. [4, p.143]
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Această definiţie cuprinde şi formele referitoare la planificarea, controlul şi 
coordonarea muncii informative şi de redactare a documentelor de acest fel.

Informaţia, într-un stat de drept, este obţinută, stocată şi valorificată, în 
principal, de instituţiile de stat cu aviz în aria Siguranţei Naţionale (cunoscute, în 
general, ca servicii secrete), numite în continuare „furnizor”. De aceste informaţii 
beneficiază doar instituţiile acreditate de către furnizor prin Legea Siguranţei 
Naţionale, numite în continuare „beneficiar”.

Pe traseul amplu al circulaţiei informaţiilor de la furnizor către beneficiar, 
conform reglementărilor în vigoare, se impun şi anumite mecanisme eficiente de 
comunicare şi consultare cu societatea civilă din România, totul pentru evitarea lipsei 
de comunicare cu aceasta din urmă, una din principalele surse de informaţie.

Obiective

Principalele obiective sunt:
- Dezvoltarea componentei de relaţionare cu autorităţi publice şi organizaţii 

neguvernamentale active în domenii care compun problematica de securitate şi 
stabilitate.

- Identificarea unor formule concrete de transfer de expertiză din sfera societăţii 
civile către serviciile de informaţii, în domeniile de interes pe care societatea civilă le 
asociază conceptului de siguranţă naţională şi modului în care se realizează siguranţa 
naţională.

- Promovarea în societatea civilă a specificului, legitimităţii, legalităţii şi 
importanţei publice a activităţilor de siguranţă naţională.

- Identificarea intereselor, a spaţiilor comune de analiză şi dezvoltare a 
unor proiecte de consultare, dialog sau dezbatere cu mediul instituţional public şi 
organizaţii neguvernamentale interesate de domeniul siguranţei naţionale.

- Transferul mesajului instituţional şi promovarea activităţilor dedicate 
educaţiei de securitate în sfera legislativului, executivului şi societăţii civile.

Know-how

În context, activitatea specialiştilor Serviciului Român de Informaţii (cel mai 
implicat serviciu în planul expus anterior de colaborare cu societatea civilă) din cadrul 
Departamentului de Legătură cu Autorităţi Publice şi Organizaţii Neguvernamentale 
vizează:

- organizarea de evenimente instituţionale care să valorifice preocupările 
Serviciului Român de Informaţii pentru implementarea sarcinilor ce îi revin în 
calitate de coordonator al problematicii de securitate, precum şi a documentelor 
euro-atlantice;

- susţinerea intereselor instituţiei, cu prilejul participării la seminarii, dezbateri, 
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mese rotunde, conferinţe, cu reprezentare naţională şi internaţională;
- medierea intereselor societăţii civile în raporturile cu Serviciul Român de 

Informaţii;
- asigurarea transferului know-how, precum şi a feed-back – ului instituţional 

către organizaţiile neguvernamentale cu expertiză naţională şi internaţională pe 
domeniile de interes comun;

- încurajarea participării experţilor Serviciului Român de Informaţii la cursuri 
de specializare oferite de organizaţiile neguvernamentale cu preocupări în domeniile 
de activitate relaţionată cu siguranţa naţională (prevenirea conflictelor, avertizare 
timpurie, managementul de proiect, prezentarea instituţională, tehnici de prezentare: 
comunicare, imagine, relaţii publice, drepturile omului);

- promovarea la nivelul unităţilor Serviciului Român de Informaţii a proiectelor 
de succes.

Tipuri de activităţi:
- seminarii;
- simpozioane;
- sesiuni de comunicări;
- dezbateri;
- consultări;
- mese rotunde;
- reuniuni de lucru;
- conferinţe;
- competiţii.
Instrumente de comunicare:
- publicaţii proprii;
- articole de promovare în publicaţii de specialitate;
- expuneri;
- prezentări tematice;
- pliante;
- broşuri;
- studii;
- cercetări.

Conceptul de informaţie

Conceptul de informaţie este extrem de complex şi diversificat. Conform 
Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, „informaţia este o comunicare, veste, 
ştire, lămurire, indicaţie asupra unei persoane sau a unui lucru; fiecare dintre 
elementele noi, în raport cu cunoaşterea prealabilă cuprinsă în semnificaţia unui 
simbol sau a unui grup de simboluri”[1].

Karl von Klausewitz, referindu-se la informaţiile pe timp de război, le 
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defineşte astfel: „prin termenul de informaţii desemnăm totalitatea cunoştinţelor pe 
care le avem despre inamic şi ţara lui, adică baza tuturor  propriilor noastre  idei şi  
acţiuni” [2].

Într-o altă interpretare, informaţia poate fi definită ca fiind „produsul rezultat 
din colectarea (culegerea), evaluarea, analiza, integrarea şi interpretarea tuturor 
datelor, faptelor disponibile care privesc unul sau mai multe aspecte ale altor naţiuni 
sau zone de operaţii (de acţiune), care sunt imediat sau potenţial importante pentru 
planificarea unor activităţi imediate sau ulterioare” [6].

Tipuri de informaţii

La nivel strategic, beneficiarii de informaţii, cu precădere decidenţii din 
domeniul politic, economic, militar, au nevoie de informaţii, pe anumite profiluri, 
în baza cărora să elaboreze politica şi strategia domeniului pe care-l coordonează [4, 
p.146-147].

- Informaţiile politice - cuprind pe cele referitoare la politica externă şi cea 
internă.

- Informaţiile din domeniul militar – includ pe cele care se referă la mărimea, 
capacitatea şi gradul de operativitate al forţelor militare, tăria şi gradul de tehnicitate 
al armatelor, dispunerea acestor forţe, la negocierea şi supravegherea acordurilor 
militare etc. Aceste informaţii pot fi strategice când sunt utilizate pentru formularea 
planurilor militare la nivel de politică naţională şi internaţională, sau tactice, necesare 
comandamentului operaţional în fundamentarea deciziilor pe câmpul de luptă.

- Informaţiile din domeniul socialului – privesc relaţiile de grup din cadrul 
unei naţiuni, modul cum aceste relaţii influenţează politica internă şi externă a 
statului, problemele legate de existenţa naţionalităţilor.

- Informaţiile din domeniul economicului – au ca obiective capacitatea de 
import-export a unui stat, programele lui de dezvoltare economică, preţuri, producţie, 
consum, politică fiscală şi monetară etc.

- Informaţiile din domeniul tehnico-ştiinţific – se referă la dezvoltarea 
tehnică din sectoarele civil sau militar ale unui stat, capacitatea economiei acestuia 
de a înzestra armata, posibilitatea de a asimila tehnologii ori realizări tehnice cu 
caracter de noutate în anumite sectoare vitale ale cercetării, strategia de dezvoltare a 
armamentelor, folosirea şi extinderea tehnicii de calcul prin informatizare ş.a.

- Informaţiile din domeniul mediului înconjurător – sunt necesare pentru 
adoptarea unor decizii atât de fezabilitate şi de planificare a operaţiilor militare, 
cât şi pentru sprijinul operaţiilor de cercetare. În acest sens, trebuie avute în atenţie 
starea vremii, climatul, diferite tipuri de boli specifice, condiţiile de suprafaţă şi din 
interiorul oceanului, terenul şi efectele gravitaţiei Pământului etc.
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Activitatea de căutare, culegere, obţinere sau colectare de date şi informaţii 

Activitatea specifică trebuie să se bazeze pe respectarea celor mai importante 
principii ale muncii informative care, în principal, trebuie să urmărească unele 
considerente [4, p.148-151] şi [5]:

- Fiecare principiu trebuie să aibă o mare însemnătate şi o largă aplicare.
- Principiile trebuie să aibă caracter de generalitate.
- Formulările principiilor trebuie făcute astfel încât să fie înţelese.
- Formulările trebuie să evite terminologii savante, complicate.
Principiile muncii informative pot fi clasificate, având la bază: scopul, 

definirea noţiunilor, exploatarea surselor existente, dezvăluirea însemnătăţii faptelor, 
stabilirea cauzei şi efectului, luarea în considerare a caracterului naţional al poporului, 
determinarea tendinţei de dezvoltare, gradul de veridicitate, concluzii.

Principiile muncii informative ale structurilor noastre de informaţii, conform 
doctrinei noastre naţionale, sunt următoarele:

- principiul libertăţii de acţiune;
- principiul fidelităţii;
- principiul compartimentării;
- principiul conspirativităţii;
- principiul continuităţii;
- principiul unităţii acţiunilor informative;
- principiul muncii în obiectiv;
- principiul legalităţii (legitimităţii);
- principiul cooperării şi colaborării neîntrerupte;
- principiul finalităţii.
Căutarea, culegerea, obţinerea sau colectarea de informaţii necesită mijloace 

specifice muncii informative, dar cu particularitatea că informaţiile obţinute vor fi 
dirijate, în vederea analizei şi exploatării lor, către decidenţi (beneficiari) în raport de 
rolul şi statusul lor social.

În termeni profesionali, se operează cu obiectiv şi date operative.
Din obiectiv se caută, culeg, obţin sau colectează date şi informaţii (date 

operative) necesare decidenţilor. Din punct de vedere al activităţii informative, 
obiectiv poate fi orice loc ce conţine informaţii, de orice fel, nu numai secrete, 
accesibile doar cu mijloace prin care se realizează activitatea. Obiectivul poate fi 
reprezentat de o zonă de acţiune, o ţară sau chiar un continent sau o arie geografică 
foarte întinsă.

Datele şi informaţiile (datele operative) despre orice zonă de acţiune sunt 
acele date care se colectează în scopul elaborării unui plan. Ele vizează, în principal, 
următoarele aspecte: date care caracterizează zona de acţiune, sociologice, politice, 
demografice, religioase, psihologice, economice, sanitar-veterinare etc., elemente 
topografice ale terenului, climă (precipitaţii atmosferice, temperatură, umiditate 
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relativă, mişcări ale aerului, vizibilitate) şi altele, iar despre inamic şi cele despre 
trupele proprii se referă la: compunerea acestora (identitatea, tehnica militară şi tipul 
de organizare), capacităţile speciale, dispunerea forţelor şi mijloacelor, acţiunile 
recente şi cele în curs de desfăşurare, gradul de suport logistic, particularităţile care 
vor influenţa eficienţa acţiunilor acestora.

Sursele de informaţii şi fluxul informaţional

Pentru a obţine date şi informaţii trebuie să se utilizeze mijloace care trebuie 
exploatate conform unor reguli şi criterii de utilitate, specifice activităţii informative. 
Aceste mijloace sunt sursele de informaţii, care pot fi clasificate astfel [4, p. 152]:

Surse publice de informaţii;
Surse oficiale şi oficioase de informaţii;
Surse umane secrete de informaţii (HUMINT )2 .
Rolul principal în activitatea de informaţii îl au ofiţerii de informaţii şi 

contrainformaţii, ataşaţii militari, precum şi ajutorii acestora, furnizorii de informaţii 
sau agenţii de informaţii.

Structura surselor umane secrete este, în principiu, formată din:
- informatori ocazionali;
- agentul de informaţii;
- agentul de influenţă;
- agentul de investigaţii;
- agentul de legătură;
- agentul de sprijin;
- dizidenţii şi emigranţii;
- transfugii;
- călătorii, delegaţii, turiştii etc.
Surse tehnice secrete:
- supravegherea foto-video (PHOTOINT);
- cercetarea radioelectronică;
- investigaţia şi supravegherea;
- interceptarea şi decodificarea;
- baza informativă de date.
Procesarea corespondenţei;
Schimbul de informaţii;
Reţeaua de informaţii.

În figura 2 se prezintă ponderea cantitativă pentru fiecare tip de sursă (canal) 
de comunicare.

2  HUMINT, Human Intelligence, informaţii obţinute prin surse umane
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Fig.  2 – Fluxul informaţional în procesul elaborării, adoptării şi transpunerii 
în practică a deciziei

Competitivitatea şi calitatea produselor naţionale de securitate şi rolul lor în 
exercitarea conducerii

 Produsele naţionale de securitate
Comunitatea serviciilor de informaţii produce o mare cantitate de diferite 

tipuri de informaţii, cum ar fi: informaţii curente, estimări, analize, rapoarte.
Ca urmare, informaţia confidenţială sau cu caracter secret se suprapune 

peste fluxul de informaţii ale sistemului propriu (instituţional sau politic) sau pe 
canalele surselor publice (mass-media), astfel încât acestea trebuie să nu aibă un 
conţinut redundant. Această cerinţă implică o analiză foarte atentă a conţinutului 
informaţional cu caracter confidenţial sau secret pentru a putea delimita natura şi 
conţinutul acesteia faţă de celelalte tipuri de informaţii.

Sistemul de conducere (decidentul) ar dori ca serviciile de informaţii să 
asigure:

- să cunoască intenţiile adversarului (duşmanului sau prietenului) – dar are 

 SURSE 
OFICIOASE 

SURSE OFICIALE 

SURSE ŞI CANALE DE 
COMUNICARE PUBLICE 

SISTEM DE COMUNICARE OFICIOASĂ 
CU CARACTER SECRET DE SERVICIU 

SISTEM SECRET DE 
INFORMARE 



137UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

un sistem de diplomaţi, eventual ziarişti acreditaţi de la agenţia naţională de presă!
- să cunoască ce se întâmplă în cadrul sistemului condus – dar are un sistem 

ierarhic de conducere!
- să cunoască părerea publicului asupra activităţii sale sau a sistemului pe 

care îl conduce – dar are mass-media!
- să cunoască efectele perverse ale unor decizii pozitive – dar are sistemul 

ierarhic şi mass-media!
În raport cu nivelul de pregătire al decidentului (manager), acesta poate avea şi 

alte cerinţe proprii, în limita utilizării lor în interesul statului şi rolului social pe care 
îl are ca factor de decizie în stat.

REMARCĂ – Orice dorinţă informaţională proprie, pe care un factor 
de decizie în stat o solicită unor servicii de informaţii, care prin conţinutul 
informaţional prezintă un caracter de interes personal, devine periculoasă – 
satisfacerea acesteia indică formarea unui dictator!

Analiza comparativă relevă faptul că (figura 3):
Sistemele de informaţii deschise furnizează informaţii în timp real sau ulterioare 

producerii evenimentului sau fenomenului (calea feed-back informaţional), pe când 
sistemele de informaţii furnizează informaţii înaintea producerii evenimentelor sau 
fenomenelor (calea forward).

 

             

      
                                 
Fig. 3 – Modelul de furnizare a informaţiilor

Structurile de informaţii procesează informaţii şi sinteze informative destinate 
fundamentării unor măsuri reale de prevenire a surprinderii strategice în situaţii 
complexe date.

În România, comunitatea informativă îşi construieşte acest mecanism 
informaţional pe bază de norme, îi stabileşte fluxul, pornind de la cea mai simplă 
sursă de informaţii şi până la sinteza informativ-operativă, de care beneficiază cei în 
drept sau până la raportul de stare a naţiunii, prezentat Parlamentului.
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Informaţia şi comunicarea, rolul lor în exercitarea conducerii

Sistemul informaţional trebuie condus şi perfecţionat cu aceeaşi rigoare pe 
care trebuie să o ai şi în conducerea altor structuri organizatorice.

Spre deosebire de alte domenii de activitate, conducerea unui sistem 
informaţional este un domeniu particular al teoriei şi practicii conducerii.

În funcţie de natura conţinutului informaţional, a cantităţii şi calităţii 
informaţiilor culese, interpretate, elaborate şi prelucrate, depinde arta de a conduce.

Concluzie

Actul conducerii se realizează în triunghiul: Informaţie – Decizie – Acţiune, 
care poate fi asimilat cu cel al managementului activităţilor curente: „Să ştii, să vrei, 
să poţi”.

O conducere eficientă se realizează pe baza deţinerii de către un conducător a 
unui sistem informaţional performant, cu posibilitatea unei comunicări pe orizontală 
şi pe verticală, care să-i furnizeze date într-un volum suficient, cu privire la fapte ce 
caracterizează procesul, evenimentul sau fenomenul dat.

Pentru un factor de decizie este importantă, pe lângă completitudinea şi 
veridicitatea conţinutului informaţional al informaţiei, oportunitatea informării. În 
acest sens, pentru ca informaţia să se înscrie în exigenţele actului de comandă, trebuie 
să corespundă unor cerinţe şi să prezinte interes: să exprime strictul necesar (să nu 
fie redundantă); să fie completă, concretă şi concentrată; să fie exactă şi precisă; să 
fie recentă şi oportună; să fie verificabilă. Informaţia trebuie exprimată clar şi concis, 
lipsită de ambiguităţi şi date eronate, completă, concentrată şi redactată în condiţiile 
impuse de aceste rigori.
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CSII dr. Petre DUŢU1

Résumé 

Aujourd’hui, grâce au développement des nouveaux technologies 
de l’information et de la communication, l’activité humaine a conquit un 
nouvelle domaine dont elle s’exercice. Il s’agit de cyberespace ou l’espace 
virtuel comme endroit où, maintenant, l’homme déroule un ensemble divers 
des actions et des activités. Les derniers se produisent, en principal, via 
Internet. D’ici, la possibilité d’apparition des menaces de sécurité comme sont 
le cybercriminalité, les délits informatiques, le cyber-terrorisme. Ces menaces 
se peuvent contrecarrer par une palette large d’outils adéquats. 

Cuvinte-cheie: noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiei, ciberspaţiu, 
Internet, ameninţare de securitate, cibercriminalitate, ciberterorism. 

1. Spaţiul virtual

Noul spaţiu pe care omul l-a creat nu este decât unul virtual. Totuşi, el are 
influenţă din ce în ce mai mare asupra vieţii noastre, validează sau apără 

formele existente, creează noi legături.  El a fost creat ca un ansamblu coerent fără 
ca un arhitect sau urbanist să-l conceapă. El se generează automat, după ce a fost pus 
în practică prin proceduri din ce în ce mai complexe. Calificativul de virtual arată că 
el nu există decât atunci când unul dintre noi îl actualizează, conectându-se la acest 
spaţiu. Virtualul nu există concret decât sub formă de date, de instrumente informatice 
şi tehnologiile de reţele ce permit să se intre în interfaţa sa şi să se navigheze în unele 
din părţile sale fără a-l cuprinde în totalitatea sa2. 

Deci, dacă spaţiul virtual nu este solicitat printr-un PC aflat în reţea, sau un 
telefon mobil, el nu ia formă. Dar chiar non-activ, el există în realitate, dificil de 
1  CSII dr. Petre DUŢU, cercetător ştiinţific gradul II în Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din 
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
2  Gregory CHATONSKY, L’espace virtuel en de multiples facettes (Synesthésie), 
http://incident.net/users/gregory/wordpress/03-lespace-virtuel-en-de-multiples-facettes-synesthesie/

SPAŢIUL VIRTUAL ŞI NOILE 
AMENINŢĂRI DE SECURITATE  

VIA INTERNET
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sesizat fizic, modifică enorm înţelegerea noastră a lumii, a economiei, tehnologiei şi 
culturii sale. Asemenea proiecte de călătorie sau de activitate economică ce aparent 
ne par, în prezent, inimaginabile sau lipsite de interes, există de 20 de ani şi iau un 
alt sens astăzi pentru că frontierele statelor, culturile au devenit mult mai vagi şi mai 
greu de adaptat la noile condiţii din care emerg nevoi presante de a pune legături 
de apartenenţă cu reţele ce suplineau instabilitatea identităţii noastre şi permit să 
dejoace izolarea. 

Un site, de exemplu, este la minimum o vitrină, un mijloc de informare 
disponibil în permanenţă, constant reactualizat, dar, de asemenea, un punct de oprire 
pe un parcurs pentru o comunitate la fel de uşor pe cât este de specializat. 

Pe de o parte, termenul virtual se propagă: spaţiu virtual, organizaţii virtuale, 
economie şi bani virtuali, comunităţi, comerţ, realităţi virtuale, imagini virtuale, o 
întreagă lume pare să se construiască, o realitate stranie, specială. 

Pe de altă parte, cuvântul virtual evocă ceva ireal, fictiv care nu ar aparţine 
adevăratei realităţi. Altfel spus, virtualul apare atât ca o realitate ce se construieşte, 
cât şi ca negare a sa, dacă realitatea aceasta nu ar fi aşa cum este.  

Practic, virtualul este un nod ce basculează între o lume infra-umană şi o lume 
pe deplin umană3. 

Realitatea virtuală este realitatea umană, adică aceeaşi realitate ca dinainte, dar 
recunoscută ca realitate umană. Această realitate umană4: 

- poartă sensul de virtualitate umană, adică ceea ce este în inima omului; 
- comportă toate dimensiunile experienţei: afective, materiale, mentale, ceea 

ce este corpul existenţial al omului. 
În folosirea curentă, cuvântul virtual se întrebuinţează adesea pentru a semnifica 

pur şi simplu absenţa existenţei, realitatea presupunând o existenţă materială, o 
prezenţă tangibilă. Realul ar fi de ordinul lui „eu îl ţin” în timp ce virtualul ar fi de 
ordinul lui „eu în imaginez, îl văd în ireal”, ca pe un fel de iluzie, ceea ce prilejuieşte, 
uneori, o ironie facilă, pentru a evoca diversele forme de virtualizare a unui existent 
inexistent5. 

De fapt, cuvântul virtual vine din latinescul medieval virtualis, el însuşi ivit 
din virtus, forţă, putere. Virtualul tinde la a se actualiza, fără a fi trecut totuşi la 
concretizarea efectivă sau formală. Arborele este virtual prezent în sămânţă. Cu 
toată rigoarea filosofică, virtualul nu se  opune realului, ci actualului: virtualitate şi 
actualitate sunt doar două maniere de a fi diferite6. 

Spaţiul virtual ciunteşte spaţiul real în singularitatea sa primară, şi această 
repetare demolează modelul, îl descentrează, îl interpretează şi îl transformă. 
Anxietatea generată prin percepţia imaterialităţii reţelei este contracarată printr-o 
serie de strategii de reteritorializare, în discursuri, pe de o parte, şi în practici, pe 
3  Roger NIFLE, Qu’est –ce que le virtuel?, http://www.coherences.com/TEXTES/PDF/virtconf.pdf, p.1. 
4  Roger NIFLE, art.cit. p.2. 
5  Pierre LEVY, Sur les chemins du virtuel, http://hypermedia.univ-paris8.fr/pierre/virtuel/virt0.htm, p.2. 
6  Pierre LEVY, art.cit. p.2.  
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de altă parte. Prima operaţie de teritorializare este mai întâi discursivă şi se sprijină 
pe o metaforă ce frapează prin ubicuitatea sa: este vorba de metafora frontierei, ca 
şi de cea a rutei, care este corolarul ei, şi ambele furnizează un cadru conceptual 
ce permite înţelegerea noii situaţii cu ajutorul noţiunilor familiare. În acest caz, 
este vorba de a calchia tehnologia de punere în reţea a calculatoarelor prin mitul 
fondatorului frontierei, într-o tentativă de adecvare la teritoriul imaterial a teritoriului 
tangibil şi concret. 

Într-adevăr, adesea se compară Internetul cu „noua frontieră”7. Mai înainte, 
prin anii ’60, acest termen (noi frontiere) era în mod curent aplicat cuceririi spaţiului 
interplanetar. Se aplica însă şi procesului cunoaşterii. Este vorba de o ieşire din 
concretul nemijlocit, din pragmatic, de o trecere dincolo de limite, de o revărsare 
peste margini sau, şi mai sugestiv, de realizarea unei conexiuni reale între real şi 
imaginar, dincolo de ceea ce se vede, dar în ceea ce există. 

Este incontestabil că universalitatea noilor tehnologii ale informaţiei şi 
comunicaţiei (NTIC) şi mai ales a Internetului ne permit să afirmăm că realitatea 
lor este una tangibilă. Această notorietate se bazează pe faptul că, chiar fără a-l fi 
văzut, toată lumea ştie sau crede că ştie ce este acest spaţiu, întrucât face deja parte 
din viaţa noastră curentă, se prezintă ca fapt universal şi, prin extensie, natural8. 
Dar această convingere generată de o realitate a Internetului, fondată pe capacitatea 
reţelelor de a furniza, prin virtual, o informaţie cât se poate de reală, este, la urma 
urmei, produsul unei „munci sociale”, cum ar fi spus Durkheim, în care una dintre 
activităţile principale de construcţie a realităţii se bazează pe producţia de cuvinte 
care închid în mod necesar o viziune a lumii. 

Şi forţa acestei tehnologii ţine nu doar de capacitatea de a crea un nou limbaj 
total ce comportă un lexic nou şi o gramatică de asemenea nouă, ci mai ales de puterea 
de a genera valoare, dând vocabularului uzual o mai mare amplitudine, datorită 
posibilităţilor de a accelera şi multiplica schimbările, devenirile, metamorfozele, de 
a comprima timpul şi spaţiul sau de a le dilata, după nevoie. Poate cea mai fascinantă 
caracteristică a spaţiului virtual definit sau localizat pe ciberspaţiu este aceea de 
a combina în structuri generoase, ca în nişte fractali, limbajul obişnuit, ordinar şi 
limbajul electronic, combinativ şi multiplicativ. 

2. Internetul ca loc şi formă de manifestare a virtualului

Spaţiul virtual este prezent şi prin intermediul Internetului. Acesta din urmă a 
apărut în SUA. Fondat pe o filozofie egalitară, aşa cum este şi trebuie să fie o filozofie 
de reţea, conceptul propune absenţa ierarhiei în partajarea lui a şti şi a informa. 
Numele propriu Internet se referă la World Wide Web, reţeaua mondială unică de 
computere interconectate prin protocoalele de comunicare Transmission Control 
7  Viviane SERFATY, Cartographie d’Internet: Du virtuel à la reterritorialisation,  http://www.cercles.com/n13/
serfaty.pdf, p.3. 
8  Boyomo ASSALA,  Internet, espace et communication en ligne. Du babélien numérique au multilinguisme virtuel, 
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=1739, p.1.
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Protocol şi Internet Protocol, numite pe scurt TCP/IP. Precursorul Internetului 
datează din 1965, când Defence Advanced Research Projects Agency (Agenţia pentru 
Proiecte de Cercetare Înaintate de Apărare a Ministerului Apărării, Department of 
Defense sau DoD din SUA) a creat prima reţea de computere interconectate, sub 
numele ARPAnet. Super-reţeaua din zilele noastre a rezultat din extinderea reţelei 
Arpanet. Substantivul comun internet desemnează în marea majoritate a cazurilor 
aceeaşi reţea, însă văzută ca un mediu de comunicare de masă, împreună cu informaţia 
şi serviciile care sunt oferite utilizatorilor prin intermediul acestui mediu. Tehnic, 
termenul mai poate desemna şi o reţea ce interconectează 2 sau mai multe reţele 
autonome aflate la mare depărtare unele faţă de altele. Exemple de reţele mari, pentru 
care folosirea acestui nume este justificată, sunt SIPRNet şi FidoNet. 

Sprijinindu-se pe o libertate totală a schimburilor (nicio constrângere juridică, 
acces total la piaţa mondială, libertate de exprimare), emergenţa şi importanţa 
investiţiilor private dă naştere Internetului şi „neteconomiei”  sau economiei 
numerice, larg dominată de SUA. Dacă Europa a ajuns, în ultimul deceniu, să-şi 
învingă întârzierea, numeroase state rămân în afara sau la marginea noului spaţiu de 
dezvoltare. 

Trei motive principale permit să explice această situaţie. Primul motiv rezidă 
în inegalitatea accesului la Internet. Există o mare falie tehnologică între ţările în 
dezvoltare şi ţările industrializate. Al doilea motiv priveşte diferenţele culturale 
relative la reflexul conectării între ţările ce dispun de infrastructuri suficiente 
pentru a se conecta. Datorită lipsei conştiinţei acestor ţări şi a locuitorilor lor asupra 
importanţei geopolitice pe care o reprezintă ciberspaţiul, aceste state nu folosesc 
îndeajuns resursele reţelei şi nu pot, prin urmare, să-şi extindă influenţa de o manieră 
semnificativă. În fine, al treilea motiv se explică prin ecartul ce separă ţările bogate 
de ţările sărace în faţa schimbărilor generate de noile tehnologii ale  informaticii şi 
comunicaţiei. De o parte, se află o zonă esenţial emiţătoare (americană, mai ales) ce 
realizează profituri şi îşi dezvoltă influenţa sa dominatoare pe planurile economice 
şi culturale9, iar de cealaltă parte, se găseşte o zonă receptoare şi alienată, constrânsă 
să accepte situaţia pentru a nu pierde şansa de a beneficia, atât cât este posibil, de 
o astfel de realitate. Gestionarii şi proprietarii de reţele procedează la importante 
investiţii iniţiale consimţite de ţările dominatoare şi de cele beneficiare, iar situaţia 
se menţine la acest nivel,în care beneficiarii (inclusiv ţările sărace) se mulţumesc cu 
configuraţiile de reţea la care au acces şi cu efectul de reţea, mai precis, cu efectele 
efectului de reţea. 

Într-adevăr, cu cât o reţea este frecventată (încărcată) mai mult, cu atât ea se 
extinde mai mult prin atragerea unor noi utilizatori. Acest dezechilibru între gestionarii 
(proprietarii) şi utilizatorii de reţea este agravat datorită unul mod paradoxal în care 
se generează efectul endogen de reţea. Un utilizator plăteşte totdeauna mult mai 
mult decât costurile efective ale sistemului, întrucât, cu cât sistemul se extinde, cu 
atât numărul utilizatorilor va fi mai mare, dar cheltuielile de producţie a reţelei şi 
9  Bruno TERTRAIS, La guerre sans fin, Paris, Seuil, 2004. p. 3. 



143UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

de gestionare a informaţiei vor creşte într-un ritm infinit mai redus decât ritmul şi 
volumul sumelor încasate de la utilizatori. 

Ciberspaţiul este deci, ca şi spaţiul real, ca şi realitatea cunoscute, palpabilă a 
lumii, o lume dezechilibrată în care o mare parte a populaţiei rămâne încă exclusă. În 
acest cadru de acţiune, marii operatori americani, pionieri ai Internetului, profită de 
realul lor avans asupra operatorilor europeni sau monopolurilor publice îmbătrânite 
din anumite ţări africane, pentru a dezvolta strategii de influenţă. 

Internetul nu cunoaşte frontiere. El poate fi chiar considerat un factor care 
determină punerea în discuţie a principiilor fundamentale ale existenţei statelor şi 
relaţiilor dintre ele, îndeosebi, a principiului suveranităţii a statelor şi cel al respectului 
vieţii private a cetăţenilor lor. 

Principiul reţelei nu exclude paradoxurile, ci, dimpotrivă, le amplifică. 
Spre exemplu, ceea ce este autorizat în ciberspaţiu de un stat poate fi de asemenea 
accesat şi într-un alt stat în care există legal o interdicţie pentru utilizatori.  În 
acest nou teritoriu, elementele de legătură naţională apar lipsite de sens, datorită 
dispunerii internaţionale în reţea a serverelor sau sediilor întreprinderilor şi traseului 
internaţional al comunicaţiilor. Reglementarea conţinutului naţional (aplicarea 
legilor şi a judecăţilor naţionale) într-o reţea transnaţională conduce ineluctabil la 
impasuri juridice pe care statele trebuie să le depăşească pentru a-şi face respectate 
propriile alegeri de societate. Nu este posibilă extinderea suveranităţii în ciberspaţiu. 
Aceasta înseamnă că statul respectiv poate să-şi vadă teritoriul „invadat” şi, într-un 
fel, obligat să accepte o altă viziune a societăţii. 

Două alegeri strategice se impun deci pentru state. Pentru a-şi apăra interesele, 
ele trebuie fie să se extindă, fie să se impună celorlalţi. În plus, plasate pe picior de 
egalitate cu ansamblul celorlalţi actori, ele trebuie să caute să le controleze şi să se 
facă respectate de către celelalte state.  

De asemenea, pentru a-şi duce la bun sfârşit strategia, statele caută, pe 
de o parte, să recenzeze populaţia în linie (prin studii sociologice) şi, pe de altă 
parte, încearcă să controleze informaţia ce circulă prin reţea. Totuşi, se lovesc de 
problematica anonimatului şi a criptografiei  la care recurg unii manageri de reţele 
şi unii utilizatori, pentru a-şi garanta libertatea, libera circulaţie a informaţiilor şi a 
serviciilor de reţea. 

Prin urmare, spaţiul virtual via Internet devine realitate pentru mulţi oameni, 
comunităţi umane, loc de realizare a informării în cele mai diverse domenii ale 
cunoaşterii, modalitate de a cumpăra bunuri diferite, de a efectua corespondenţă 
personală şi oficială.  

Deci,  se poate afirma că Internetul poate fi socotit loc şi formă de manifestare 
a spaţiului virtual. În susţinerea acestei afirmaţii, pornim de la faptul că Internetul, 
prin modul său de constituire, este un spaţiu (este drept unul virtual) în care, prin 
intermediul informaţiei, oamenii se „întâlnesc”, comunică şi nu numai. 

În opinia noastră, Internetul ca formă de manifestare a spaţiului virtual, se 
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evidenţiază, în principal, prin intermediul conceptului de comunitate virtuală. 
Aceasta10 din urmă desemnează persoane reunite via Internet prin valori sau interese 
comune (de exemplu, o pasiune, petrecerea timpului liber sau chiar exercitarea unei 
profesii). Obiectivul comunităţii este de a crea valoare, plecând de la schimburi între 
membri, de exemplu, împărtăşirea sfaturilor sau dezbaterea unor subiecte. Punerea în 
practică a comunităţii virtuale poate fi benefică pentru un site web, căci ea creează un 
sentiment de apartenenţă la un grup uman anume şi permite să evolueze site-ul într-un 
demers participativ. În plus, o comunitate a utilizatorilor de o mărime considerabilă 
poate fi valorizantă pentru imaginea site-ului, căci ea produce un puternic capital de 
simpatie şi creează un sentiment de încredere internautului. Totuşi, dacă perimetrul 
comunităţii nu este corect definit, pot apărea sciziuni şi frustrări. Comunitatea riscă 
atunci să producă efectul invers celui urmărit, adică de a vehicula o imagine negativă. 

În timp, Internetul a început să-şi lărgească foarte mult paleta activităţilor pe 
care le facilitează. Dacă la început jocurile electronice erau cele care ocupau mult 
timp şi spaţiu, astăzi, o serie de servicii publice îşi rezolvă o mare parte din sarcini 
prin intermediul Internetului. În sens larg, comunitatea virtuală îi va cuprinde pe toţi 
cei care folosesc facilităţile oferite de Internet de la jocuri electronice la sursă de 
informaţii de o mare diversitate – de la mersul trenurilor la bibliografii şi texte pentru 
aproape toate profesiile. 

De aici, nevoia reglementării din perspectivă juridică a „comunităţii virtuale”, 
de fapt, a spaţiului virtual ocupat de Internet. Totuşi, multitudinea de comunităţi 
nu constituie un obstacol în calea existenţei unei mari comunităţi unificatoare: 
comunitatea virtuală. Proba cea mai flagrantă a acesteia este crearea unui nou grup 
de discuţii în Usenet11. 

Pentru a-l crea, trebuie să dispui, pe de o parte, de aprobarea unui anumit 
număr de grupuri ce există deja şi, pe de altă parte, de acceptarea implicită a celor care 
administrează serverele grupurilor, cel mai adesea furnizori de acces şi universităţi. 
Într-adevăr, dacă aceştia din urmă nu aprobă acest nou grup, internauţii abonaţi la 
serviciul lor nu vor putea să consulte mesajele noului grup. Aprobarea sau refuzul 
unui forum de discuţii răspunde în general criteriilor comune tuturor comunităţilor 
virtuale: valori, ca respectul libertăţii şi al democraţiei, atitudini, ca antirasismul sau 
normele de comportament ce interzic publicitatea în Usenet. 

Este evident că, din ce în ce mai mult, lumea reală şi lumea virtuală vor 
fuziona. „Creşterea exponenţială a informaţiei, dezvoltarea reţelelor sociale şi 
sporirea accelerată a traficului video în linie vor merge progresiv să provoace 
o interconexiune între lumea virtuală şi lumea reală”12. Acestea reprezintă 
implicaţii pentru umanitate şi Internet. 

Paralel cu Internetul, societatea mondială este, cu fiecare an care 
trece, din ce în ce mai complexă şi interdependentă. Guvernele, organizaţiile 
10   Communautés virtuelles, http://www.commentcamarche.net/contents/web/communautes-virtuelles.php3, p.1. 
11  Roland TRIQUE, Le jargon français, http://www.freescape.eu.org/eclat/lexique.html
12   Rod BECKSTROM, Le futur de l’ICANN, http://www.icann.org/fr/presentations/future-of-icann-beckstrom-
28jan10-fr.htm, p.2.
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multilaterale, sectorul privat şi societatea civilă recunosc acum că ele sunt 
adesea neputincioase atunci când acţionează individual: problemele mondiale, 
ameninţările, oportunităţile şi provocările cărora ei trebuie să le facă faţă 
depăşesc adesea capacitatea individuală, indiferent de puterea fiecăruia. 

Din ce în ce mai mult remarcăm influenţa şi potenţialul Internetului în diferite 
sfere ale activităţii umane, la nivel local, naţional, regional şi global. Ştiinţa şi 
inovaţia ce se dezvoltă prin intermediul web se confruntă cu aceste provocări atunci 
când arterele universale ale Internetului determină dezvoltări, stimulează economii.

3. Provocările de securitate via Internet pentru mediul de securitate

Cum Internetul devine din ce în ce mai mult omniprezent în toate domeniile de 
activitate umană, indivizii sau grupurile pot utiliza anonimatul oferit de ciberspaţiu 
pentru a ameninţa cetăţenii din diferite comunităţi şi ţări, pe motive de apartenenţă 
etnică sau convingeri politice sau religioase. Ei pot face aceasta fără riscul de a fi 
capturaţi, răniţi sau omorâţi ca în cazul unui act similar în lumea reală. Pe măsură ce 
Internetul se dezvoltă extinzându-se tot mai mult atât la nivel naţional, cât şi mondial, 
actele de ciberterorism se pot înmulţi. Sistemele informatice, ţinta predilectă a 
ciberteroriştilor, vor continua să fie afectate de sabotaj sau terorism via ciberspaţiu. 
În afara acestora, pe Internet comit acte ilegale atât indivizi umani independenţi, cât 
şi grupuri organizate. Aceştia sunt autori a ceea ce se numeşte cibercriminalitate. 
Cibercriminalitatea sau criminalitatea informatică descrie exploatarea reţelelor de 
informaţie şi comunicaţie fără nicio constrângere geografică şi circulaţia de date. 
Criminalii ce acţionează în ciberspaţiu îşi fac mai puţine griji decât delincvenţii 
ce operează de o manieră tradiţională, căci numeroase comportamente deviante pe 
Internet nu sunt penal sancţionate în numeroase state. De aici, necesitatea reglementării 
juridice a activităţilor din ciberspaţiu atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Chiar 
natura Internetului presupune un efort de securizare a reţelelor dincolo de frontierele 
statale tradiţionale. 

Toate aceste acte, ce intră în categoria de criminalitate informatică, aduc 
atingere securităţii umane, naţionale şi internaţionale. De aceea, vocabularul judiciar 
trebuie să asimileze aceste provocări noi de securitate. Ele aduc atingere proprietăţii 
intelectuale, intimităţii, bazelor de date şi altor utilizări inadecvate (ilegale) a 
informaţiilor despre persoane, instituţii, întreprinderi şi nu numai. Astfel, prin 
Internet se poate, nu doar, fura sau altera date şi sisteme de procesare a datelor ci şi 
împrumutarea unei identităţi sau a unei autorizări şi folosirea lor la operaţii ilicite, la 
distanţă şi în anonimat. 

Astăzi, descoperim că informaţia are trei utilizări ofensive13: 
- o adaptare nedorită, preţ al durabilităţii sale. Oricare ar fi informaţiile relative 

la lucruri (tehnici ce autorizează anumite performanţe, cunoştinţe ce determină 
13  François-Bernard Huyghe, Violence dans la société de l’information, http://www.strategic-road.com/intellig/
infostrategie/pub/violence_societe_information_txt.htm, pp.3-4.
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strategii) sau la indivizi (localizare, identificare, supraveghere şi evidenţă), ele sunt 
generatoare de putere. Cu pierderea confidenţialităţii protectoare, mergând de la 
furtul brevetului la violarea vieţii private, există mereu pericol şi efecte perdante 
pentru cineva. Practic, informaţia ameninţă confidenţialitatea; 

- o penetrare dăunătoare, preţ al transmisibilităţii sale, este, de asemenea, o 
forţă ce acţionează. Ea creează lucruri sau relaţii şi le distruge. Ea produce ordine, 
dar şi dezordine. În particular, informaţia falsă, destructurantă, ocultă a adevărului 
afectează capacitatea de a acţiona de adecvat, distruge memoria sau anihilează 
capacitatea de procesare. De la dezinformarea politică la virusul informatic, de la 
minciună la sabotaj, informaţia ameninţă informaţia; 

- o propagare inacceptabilă. Monopolul difuzării şi/sau controlul asupra 
recepţiei sale, prin manipulare sau propagandă, ameninţă gândirea critică, posibilitatea 
de răspuns, şi deteriorează semnificativ orice relaţie umană liberă. În acest mod, 
informaţia ameninţă comunicarea. 

Practic, Internetul foloseşte informaţia ca materie primă a tuturor activităţilor 
sale. De aici importanţa sa socială, economică, politică, culturală dar şi vulnerabilitatea 
sa la provocări diferite şi diverse. Printre acestea, un loc important îl ocupă activitatea 
hackerilor. Aceştia sunt, de regulă, tineri supradotaţi în informatică care ajung să 
intre ilicit în calculatoarele instituţiilor sau ale întreprinderilor. Probabil, astăzi, 
există mai multe mii de hackeri, dintre care câteva sute sunt capabili să penetreze 
inclusiv sistemele informatice cele mai sofisticate14. 

Hackerii întreţin o relaţie ambivalentă cu secretul. Fiind ilicită, activitatea lor 
implică anonimatul, dar nevoia de a fi recunoscut în sânul comunităţii de hackeri 
implică ca piratajul comis să fie cunoscut pe scară largă. Potrivit unui studiu al 
Computer Security Institute, mai mult de 40% dintre întreprinderi au constatat cel 
puţin o tentativă de intruziune în cursul anului 200015. Servere piratate, numere de 
carduri bancare furate, site-uri web desfigurate: piraţii de pe Net fac să se vorbească 
din ce în ce mai mult despre ei. Dar obiectivele şi detaliile acţiunilor lor rămân 
necunoscute marelui public. 

Cei mai mulţi hackeri afirmă că intră în sisteme din pasiune informatică şi nu 
din alte cauze. Se pare că piraţii care atacă servere pentru a câştiga bani sau pentru 
a accede la date financiare nu sunt prea numeroşi. Oricum, orice atac al hackerilor 
poate aduce atingere datelor existente în sistemul în care s-a intrat. De aici, nevoia 
protejării sistemelor informatice împotriva hackerilor. 

Alături de cibercriminalitate şi activitatea hackerilor, ciberterorismul este o 
provocare de securitate la fel de importantă şi de stringentă actualitate. De altfel, 
după 11 septembrie 2001, ţările puternic informatizate au început să ia foarte în serios 
riscurile ciberterorismului împotriva întreprinderilor lor şi a societăţii în general. 

Ciberterorismul este convergenţa între terorismul tradiţional şi reţele, începând 
14   Qui sont les hackers?, http://www.scienceshumaines.com/-0aqui-sont-les-hackers--0a_fr_10628.html
15   Vezi: Burçin Gerçek, Piratage informatique: ce que veulent les «hackers», 
http://www.symantec.com/region/fr/resources/pirate2.html
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cu Internetul. Deci ciberterorismul  poate fi definit ca acţiunea deliberată de distrugere, 
degradare sau modificare de date, de fluxuri de informaţii sau sisteme informatice 
vitale a statelor sau a întreprinderilor de valoare strategică în buna funcţionare a unei 
ţări, cu scopul de a crea daune şi/sau de a încetini la maximum activitatea respectivă, 
din motive politice, religioase sau ideologice. 

Aceste daune pot fi economice, sociale, de mediu, şi chiar vitale pentru indivizi 
în anumite cazuri. Trebuie să facem distincţie între ciberterorism şi cibercrimă. 
Aceasta din urmă constă în deturnarea folosirii unui sistem într-un scop ilicit. La fel, 
ciberterorismul nu trebuie amestecat cu activitatea hackerilor, care este motivată, 
uneori, tot de elemente ideologice, dar caută mai ales să perturbe funcţionarea unor 
instituţii publice şi nu numai. 

Ciberterorismul are succes cel puţin din următoarele motive: 1) costul de acces 
este foarte fiabil: accesul la Internet este mai puţin scump decât un exploziv brizant 
sau o armă de război şi nu prezintă riscul de a atrage atenţia instituţiilor statale cu 
responsabilităţi în materie de arme şi muniţii; 2) societăţile noastre devenind din ce 
în ce mai mult dependente de reţelele de informaţii, dispariţia acestora poate provoca 
efecte economice, logistice şi emoţionale considerabile. În plus, publicul şi jurnaliştii 
sunt fascinaţi de toate tipurile de atacuri informatice, ceea ce conduce la o acoperire 
largă în media; 3) paralizia ţărilor dezvoltate atunci când sunt private de reţelele lor 
informatice16. Acesta este, în parte, unul dintre obiectivele urmărite de către grupările 
teroriste internaţionale.

Ţintele ciberatentatelor vor fi constituite prioritar de: instalaţiile de gestionare 
a telecomunicaţiilor (centrale telefonice, puncte de acces GSM, reţele filare şi 
nonfilare, relee herţiene şi de satelit); sites-uri de generare şi de distribuţie a energiei 
(centrale nucleare, termice, sites-uri de reglare a distribuţiei energiei electrice); 
instalaţii de reglare a transporturilor (aeroporturi, porturi, control aerian şi maritim, 
gări feroviare şi rutiere, autostrăzi, sisteme de reglare a intersecţiilor din marile 
aglomeraţii); instalaţii de distribuţie a produselor petroliere (rafinării, depozite, reţele 
de staţii service); centre de gestionare a activităţii poştale; site-uri de distribuţie a 
apei (uzine de tratament, centre de analiză, staţii de epurare); instituţii financiare 
şi bancare (burse naţionale, reţele de distribuitori de bilete); servicii de urgenţă, de 
sănătate şi de securitate publică (poliţie, pompieri, spitale, sistemul de intervenţii 
în caz de urgenţe); servicii guvernamentale (securitate socială, asigurare medicală, 
site-uri instituţionale); media (lanţuri de televiziune, grupuri de presă, furnizori 
de conţinute diverse); elemente simbolice ale unei societăţi şi a unui mod de viaţă 
(marea distribuţie, industriile reprezentative). 

De aceea, un atac asupra mai multor ţinte simultan ar putea avea un efect 
devastator pentru o ţară nepregătită să facă faţă unui astfel de act. 

16  Patrick CHAMBET, Le cyber-terrorisme, http://www.chambet.com/publications/Cyberterrorisme.pdf, p.2. 
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Concluzii 

Dezvoltarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor a permis apariţia şi 
manifestarea pe o scară largă a spaţiului virtual. Internetul este una dintre cele mai 
semnificative utilizări a acestui tip de spaţiu. Din perspectivă sociologică, „virtualul” 
este o variabilă a dimensiunii spaţiale a mediului de securitate. Aceasta, cel puţin din 
următoarele motive: prin caracteristicile sale, virtualul este o continuare a realului, 
fără a fi o copie a acestuia; virtualul a devenit un spaţiu în care se derulează activităţi 
umane concrete de o mare diversitate; existenţa şi manifestarea unor provocări de 
securitate din virtual care pot aduce atingere mediului de securitate; continuitatea 
spaţiului virtual şi a celui real din perspectiva activităţii umane. 

Spaţiul real şi cel virtual interacţionează şi se întrepătrund. Cele două 
comunică continuu între ele. Internetul, prin multitudinea de funcţii îndeplinite, 
realizează această comunicare. Pe lângă facilităţile sociale, culturale, economice şi 
nu numai, Internetul poate „găzdui” şi activităţi mai puţin licite. Astfel, o serie de 
provocări de securitate – pericole, riscuri şi ameninţări – vin către spaţiul real dinspre 
Internet, adică dinspre spaţiul virtual. În principal, este vorba de cibercriminalitate, 
ciberterorism, de activitatea hackerilor. 

Este necesară reglementarea juridică a activităţii Internetului atât la nivel 
naţional, cât şi mondial. Aceasta, în scopul concertării activităţilor de prevenire 
şi combatere a provocărilor de securitate generate în spaţiul virtual şi „trimise” 
electronic către spaţiul real unde li se constată efectele distructive. 
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Prof. univ. dr. Eugen SITEANU1

Existenţa societăţii este posibilă numai pe baza producţiei de bunuri 
(produse), materiale şi nemateriale, care poate fi considerată „modul de 

a fi” al societăţii.
În literatura de specialitate, prin cultură se înţelege „modul de a fi” al societăţii, 

un mod în exclusivitate creat, cultivat, care este prin sine un „mod de a fi” cultural, 
iar totalitatea produselor, adică ansamblul modelelor de gândire, simţire şi acţiune, 
dar şi produsele rezultate din ele, practicate de o populaţie, constituind o realitate 
structurată social şi complet diferită de ceea ce există în natură este definită drept 
cultură. 2

Numai prin cultură o populaţie de pe un teritoriu poate primi un statut particular, 
determinant şi se poate delimita de alte populaţii şi transforma într-o entitate cu o 
identitate bine definită.

Suportul durabil al securităţii unei civilizaţii sau al unei societăţi se află în 
cultură, deoarece fiecare civilizaţie sau societate se construieşte şi se reconstruieşte 
întotdeauna pe acest fundament, pe această structură tot mai complexă şi tot mai 
solidă, numită cultură. Există câteva sute de definiţii ale termenului de cultură, pe 
care le considerăm corecte, interesante şi pertinente. Se ştie că orice cultură, ca 
sistem de valori, şi cultura în ansamblul ei, ca sinteză a sistemelor de valori, are 
universalitate. „Ea reprezintă universul omului, spaţiul său vital, ca să împrumutăm 
un termen din geopolitică. Valoarea înseamnă durată. Nimic nu poate exista şi rezista 
sub semnul duratei, dacă nu are valoare. Nu există durată în afara valorii, nici valoare 
în afara duratei.”3

Aşadar, cultură înseamnă, în primul rând, valoare sau ansamblu de valori, iar 
valoarea reprezintă celula de bază a culturii. Nu există cultură fără valoare, iar fără 
cultură nu poate exista civilizaţia. „Ne referim îndeosebi la valoarea ca gând, ca spirit, 

1 Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
2 Nicolae GROSU, Esenţele sociologiei, Editura Militară, Bucureşti, 1997, p. 176.
3 General-locotenent prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI, Valori morale ale Armatei României, Revista de Ştiinţe 
Militare nr.2/2009, p. 7.
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mai exact, ca produs al gândirii şi al spiritului, ca monadă a culturii şi a civilizaţiei, în 
sensul leibnizian al termenului, de primă şi ultimă entitate, indivizibilă, generatoare 
de spiritualitate şi universalitate.”4

Valoarea şi cultura au un rol imens în securitatea fiecărei naţiuni, în filozofia 
şi spiritualitatea cetăţenilor statelor, „în filozofia şi vocaţia instituţiilor create de ei”. 
Dar şi cetăţenii sunt un produs al acestor instituţii, ca oameni sociali, ca entităţi 
spirituale şi universale, generate de societate şi dependente de aceasta.5 De aceea, în 
bătălia pentru identitate naţională instituţiile statului respectiv au o importanţă foarte 
mare în păstrarea culturii naţionale.

Acelaşi autor6, referindu-se la valori, arată că acestea sunt „cărămizile” culturii, 
ale civilizaţiei, şi mai adăugăm noi, ale oricărei naţiuni, „sunt adăposturile omului, 
ale spiritului şi ale sufletului, ale vieţii omului pe Pământ şi în Univers. Ele generează 
vocaţia, întreţin spiritualitatea, vin din Binecuvântare, dau expresie şi sens Duratei. 
Prin valori, omul îşi împlineşte menirea, vocaţia, se apropie de perfecţiune, se apropie 
de Ideea Absolută de care vorbea Hegel, adică de Dumnezeu. De Dumnezeu nu te 
apropii prin interes, ci prin valoare”.7

Interesele mărunte şi meschine creează, atunci când sunt confundate cu acele 
acţiuni generatoare de valori, nişte nori cenuşii şi o ceaţă confuză în care nu se mai 
înţelege nimic pentru că toate se amestecă. Această situaţie deşi este ambiguă şi 
primejdioasă nu poate distruge marile sisteme de valori ale culturii şi civilizaţiei 
omeneşti. Totuşi ea determină apariţia non-valorilor, a falsei culturi, a contraculturii, 
ceea ce destabilizează viaţa cetăţenilor, convingerile şi chiar cunoştinţele lor, 
idealurile şi orizonturile lor de aşteptare şi de acţiune.8 

În ultimele decenii ale secolului XIX, ale hegelianismului, aşa cum observă 
acelaşi autor, oamenii s-au întors la Kant, la creativismul, constructivismul cognitiv 
de tip kantian şi la etica de tip kantian (la valorile kantiene). Neokantianismul îşi 
propunea, în general, să dezvolte o filozofie critică, aplicând metoda transcendentală 
tuturor domeniilor experienţei şi concentrându-se nu numai asupra teoriei cunoaşterii, 
ci şi asupra culturii. Şcoala de la Baden – una dintre cele două şcoli neokantiene 
– a avut preocupări în domeniul interpretării filosofiei kantiene asupra noţiunii de 
valoare, în calitatea ei de condiţie necesară şi esenţială pentru realizarea oricărei 
realităţi culturale. 

Friedrich Albert Lange propune o nouă dimensiune a conceptului de valoare, 
care se bazează pe „punctul de vedere ideal”, sau pe necesitatea de a „completa 
realitatea printr-o lume ideală, printr-o lume produsă de om, printr-o lume a omului, 
definită pe o valoare care nu are existenţă fizică”9. Astfel, se poate spune că valoarea 
reprezintă obiectivul realizat prin subiectiv, sau ceea ce dă consistenţă şi durată lumii 
4  Ibidem, p. 7.
5  Ibidem, p. 8.
6 Ibidem, p. 9.
7 Ibidem.
8  Ibidem.
9  Ibidem.
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ideale, lumii omului gânditor şi moral. Rickert a reuşit să depăşească psihologicul 
prin transcendental, atunci când a descoperit sfera transcendentală a valorii şi, prin 
aceasta, domeniul spiritual al ştiinţelor istorice. Adevărul este, de fapt, o valoare care 
se impune necondiţionat omului ca datorie, susţinea Heidegger, la fel ca şi Kant.

Aceşti eminenţi oameni de cultură s-au afirmat într-una din perioadele cele mai 
prolifice ale filosofiei culturii, în care au cristalizat conceptul cu privire la caracterul 
universal şi non-conflictual al valorii şi au identificat funcţiile ei constitutive în 
edificarea sistemelor şi proceselor construcţiei morale. 

Tănase Sârbu afirmă că „problema valorilor şi virtuţilor este pusă ori de câte 
ori vrem un răspuns mai ferm la întrebarea: Cum ar trebui să fim noi, pentru ca 
lumea din care facem parte să nu ni se mai pară atât de ostilă încât să o agresăm şi 
să o mutilăm?”10. Autorul susţine că este momentul înlăturării acţiunilor „culturale” 
distructive, malefice, că schimbarea presupune, în mod deosebit, şi stabilitate, 
adică „valoare asociată cu stimularea puterilor creatoare”. Manifestările culturale 
distructive nu au legătură cu cultura, fiind doar expresii ale intereselor unor grupuri 
care vor cu orice preţ să cucerească puterea pe piaţa produselor culturale, adică 
pe piaţa non-culturii sau contra-culturii. Adevărata cultură nu se găseşte pe piaţă 
întrucât ea aparţine sufletului şi vocaţiei popoarelor şi este bunul lor cel mai de preţ, 
este structura lor de rezistenţă la vremuri grele şi la atacuri viclene. Nu se cumpără 
şi nu se vinde.

Epoca de schimbări sociale de azi este caracterizată de evoluţii imprevizibile 
şi chiar haotice, de contestarea sau chiar negarea valorilor, în care apar construcţii 
de valoare îndoielnică şi reconstrucţii grăbite, superficiale mai ales pe terenul 
destabilizat al valorilor morale. Binele şi răul au devenit noţiuni incerte şi confuze, 
entropia sistemelor şi proceselor a atins cote nepermis de înalte, manifestările de 
ură şi intoleranţă s-au înmulţit, acţiunile iraţionale de asemenea, anomia socială a 
devenit pandemică, graba şi ignoranţa au înăbuşit raţiunea, iar respectul faţă de fiinţa 
umană s-a diminuat dramatic, costul vieţii a crescut de câteva ori, iar preţul vieţii a 
scăzut enorm. Dacă, într-o ţară coşul zilnic costă cât un salariu înseamnă că acolo 
viaţa nu mai are aproape nici un preţ. 

Schimbările şi transformările aduse de revoluţii nu trebuie să ducă la distrugerea 
valorilor, cum înţeleg cei care confundă valoarea cu interesul, durata cu efemerul şi 
viaţa cu şansa, pentru că ele nu clintesc valorile lumii, ci schimbă şi transformă doar 
modul de a le vedea, de a le înţelege, de a le păstra şi respecta. Poporul care nu-şi 
respectă valorile este condamnat fie la înstrăinare, fie la pieire şi de aceea noi trebuie 
să ne respectăm valorile.

Dincolo de schimbări, transformări şi revoluţii, rămân, neclintite imensele 
sisteme de valori ale omenirii. Aceste valori nu sunt doar relicve sau ruine, ci repere 
fundamentale ale culturilor şi civilizaţiilor, temelii ale vieţii oamenilor, izvoare din 
care se alimentează şi se reconfigurează viaţa oamenilor, naţiunilor, comunităţilor, 
universul lor spiritual şi moral, cultura organizaţională şi cultura individuală, 
10 Tănase SÂRBU, Etica: valori şi virtuţi morale, Editura Societăţii Academice „Matei Teiu Botez”, Iaşi, 2005.
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convingerea, respectul, încrederea, speranţa şi aşteptările lor esenţiale.11  În opinia 
filozofului Gheorghe Văduva, valoarea necesită timp pentru recunoaştere, chiar 
dacă se spune că ea nu aşteaptă numărul anilor pentru a fi recunoscută; aceea care 
nu aşteaptă numărul anilor este o valoare specială, individuală nemijlocită, adică o 
valoare a omului individual. În mediul militar predomină forţa şi vigoarea valorii, 
dar ea nu numai că nu aşteaptă numărul anilor, dar îi şi devansează şi îi călăuzeşte. 

Acelaşi autor consideră că Biserica şi Armata sunt cele mai credibile instituţii 
din România, ceea ce nu este conjunctural, ci provine dintr-o simbioză străveche 
a construcţiei fiinţei neamului nostru. Biserica a militat continuu pentru accesul 
oştirii la etica creştină şi la valorile sacre ale dăinuirii credinţei şi neamului nostru 
pe pământul străbun hărăzit de Dumnezeu, iar ostaşul român a dat totdeauna, prin 
comportamentul său eroic, din străvechi timpuri şi până astăzi, valoarea acestei 
simbioze dintre suflet şi acţiune, dintre datorie şi responsabilitate. Recunoaşterea 
meritului imens al Bisericii îşi are explicaţia în valorile creştine de credinţă şi 
spiritualitate, pe care le-a generat şi întreţinut creştinismul în spaţiul nostru de viaţă, 
de trudă, de speranţe, dar şi de împliniri, în smerenie şi cumpătare, adică în acele 
valori pe baza cărora s-a format poporul nostru. 

Etica creştină a datoriei şi a respectului, a credinţei în Dumnezeu şi a rostului 
Binelui pe pământ, observă Gheorghe Văduva, ne curăţă sufletul şi ne luminează 
viaţa, iar viaţa militară, chiar dacă este guvernată de un risc permanent şi pune mare 
preţ pe glorie şi neacceptarea înfrângerii, pe spiritul de învingător şi pe sacrificiul 
suprem, pe datorie şi onoare, se hrăneşte din etica creştină. Pentru că rostul armatei 
de a fi este apărarea şi păstrarea spaţiului nostru de existenţă şi de viaţă, a fiinţei 
neamului nostru, împotriva pericolelor şi ameninţărilor interne şi externe.

Războaiele, crizele şi necazurile nu ne-au dat întotdeauna timpul şi puterea 
să construim şi să apărăm identitatea noastră naţională şi implicit valorile pe care 
le-am produs în spaţiul românesc. Prea multă vreme imperiile vecine şi războaiele 
de tot felul nu ne-au lăsat răgazul să schimbăm arma cu plugul şi să ne ocupăm 
temeinic de cultura noastră. Iată de ce noi, românii, ca şi alţii, am fost nevoiţi să 
ne apărăm cultura şi identitatea cu orice preţ, să ne construim existenţa nu doar 
prin muncă, ci şi prin luptă, printr-o bătălie neîncetată pentru identitate şi pentru 
păstrarea culturii. Dar Biserica şi Armata ne-au învăţat să ne păstrăm credinţa cu 
orice sacrificiu, precum a făcut Constantin Brâncoveanu, să ne luptăm cu onoare şi 
demnitate pentru dreptul nostru sacru la pământ, la viaţă şi la identitate, în respect 
faţă de celelalte neamuri şi faţă de noi înşine. Suntem întru totul de acord că istoria 
noastră zbuciumată a făcut astfel încât civilizaţia noastră din spaţiul românesc să 
fie într-o oarecare măsură o civilizaţie de sinteză, deschisă la valori şi la cultură, 
o civilizaţie neexclusivă, neconflictuală, de conexiune şi complexitate. Evident că 
Armata îşi are izvoarele sale de spiritualitate în această realitate civilizaţională, în 
această sinteză exprimată binefăcător în etica creştină. Militarii şi-au păstrat, de-a 
11  General-locotenent prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI, Valori morale ale Armatei României, Revista de Ştiinţe 
Militare nr.2/2009, p. 11.
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lungul timpurilor, spiritualitatea lor, valorile lor perene, fundamentate pe valorile 
creştine, pe valorile sufletului românesc. Oştirea şi Biserica s-au aflat totdeauna 
aproape pentru că împărtăşesc aceleaşi valori spirituale. Vremurile grele nu le-au 
despărţit pentru că spiritualitatea, credinţa şi forţa poporului au continuat să existe şi 
să reziste la toate încercările, oricât de grele au fost. 

Civilizaţia umană şi societatea românească se întemeiază pe suporturile de 
cultură veche şi de cultură nouă şi pe experienţa tezaurizată. Esenţa naturii umane 
se află în cultură pentru că aceasta este un liant şi, în acelaşi timp, o construcţie 
dinamică în spaţiul spiritualităţii. Prin valorile culturii creştine, armata noastră îşi 
întemeiază şi îşi extinde propriul ei sistem de valori, propria ei cultură militară şi 
organizaţională. Timpurile vin şi trec, dar valorile durabile rămân. Nu există valoare 
în afara duratei. Apărarea şi securitatea ţării rămân datorii fundamentale, chiar dacă, 
acum, ele se exercită într-un cadru aliat. Alianţa nu desfiinţează identităţile, ci, 
dimpotrivă, le subliniază importanţa, le consolidează. Însă, fără îndoială, nu există 
identitate fără valoare, chiar dacă este vorba de interes, mai ales de acel interes vital. 
Forţele armate ale ţării fac parte din instituţiile care servesc acest interes vital, atunci 
când este nevoie şi acolo unde este nevoie. Ori de câte ori este necesar, trebuie să ne 
redescoperim şi reconfirmăm sistemele de valori, vocaţia şi spiritualitatea, precum 
şi acele nuclee axiologice vitale, în care credinţa se contopeşte cu datoria, vocaţia cu 
responsabilitatea, dreptul cu datoria, etica creştină cu cea militară. Această simbioză, 
etică creştină – etică militară, generează motivaţie, încredere, credinţă şi putere. 
Acest aspect se exprimă concludent, nu numai în rezultatele de excepţie obţinute de 
militarii români în procesul de instrucţie şi în acţiunile din teatrele de operaţii, ci şi 
în modul în care etica creştină contribuie la generarea şi regenerarea spiritualităţii şi 
valorii armatei.12

Pentru cercetarea obiectivă (calitativă şi cantitativă) a bătăliei pentru identitate 
şi pentru păstrarea sau transformarea culturii în actualul mediu de securitate trebuie 
folosite diferite modele ştiinţifice (forme de analiză) bazate pe descompunerea în 
elementele componente ale proceselor şi fenomenelor socio-culturale, politice, 
economice, militare, de mediu etc. a factorilor de influenţă (determinanţi) ai securităţii 
în scopul cunoaşterii ştiinţifice a acesteia. 

Deşi conceptul de securitate nu are încă o definiţie unanim acceptată, 
securitatea poate fi privită ca o stare în care pericolele şi ameninţările care ar putea 
provoca daune fizice, psihice sau materiale sunt controlate într-o manieră care permite 
apărarea sănătăţii şi bunăstării indivizilor şi a comunităţii umane.13

În opinia noastră, conceptul de securitate desemnează premisele şi 
circumstanţele care determină sentimentul sau starea de fapt generatoare de încredere, 
linişte, protecţie, apărare în faţa unui pericol sau lipsa unui pericol, dar şi măsurile 
luate pentru prevenirea sau contracararea oricărui pericol.
12 Cuvânt înainte, Revista de Ştiinţe Militare Nr. 2 din 2009, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 
Bucureşti, 2009, p.5.
13 Nicolae GROSU, Esenţele sociologiei, Editura Militară, Bucureşti, 1997, p. 176.
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Analiza securităţii naţiunii din perspectivă ideologică este limitată de conceptul 
de interes pentru că orice ideologie defineşte neştiinţific „interesul naţional” deoarece 
este, de regulă, interesul unor grupuri din interiorul naţiunii.

Până de curând, analiza de securitate aborda conceptul securităţii naţiunii 
din punct de vedere sistemic, prin raportarea la sistemul politic creat de ideologiile 
partidelor ce deţin puterea politică. Aşadar, analiza de securitate era realizată din 
perspective ideologice, iar astăzi se impune abordarea analizei de securitate pe baze 
ştiinţifice (sociologice). 

În analiza de securitate, observă sociologul Culda, se impune disocierea 
conceptului de necesitate de conceptul de interes, întrucât acesta poate fi situat şi 
în afara zonei de necesitate a securităţii naţiunii. Necesitatea aduce în prim plan 
funcţia de gestionare a naţiunii şi facilitează analiza şi estimarea performanţelor de 
gestionare ale naţiunii de către forţele politice care guvernează ţara. 

Analiza procesual-organică a filosofului Lucian Culda centrează efortul pe 
procesarea socială a informaţiei, pe identificarea apariţiei şi dezvoltării sale în cadrul 
procesualităţii sociale, întrucât procesatorii de informaţii menţin organizările sociale 
departe de echilibru, generând procese organizante şi dezorganizante.

În urma cercetării tendinţelor ce se manifestă în acţiunea oamenilor, 
în aculturaţie, anomie, alienare, în capitalul cultural, complexul cultural, în 
comportamentul colectiv, în cultură (materială, nematerială şi reală), în difuziunea 
culturală, în etnocentrism, în funcţionalism, integrare socială şi în interacţiunea 
socială, am identificat posibilităţile gestionării crizelor şi prevenirii unor crize 
viitoare. Rezultatul acestui demers constă în elucidarea conţinutului şi determinărilor 
factorului cultural, a rolului său în asigurarea stării de securitate şi în analiza 
procesual-organică, pentru a putea prevedea posibilele evoluţii ale securităţii interne 
şi internaţionale, care să stea la baza elaborării corecte şi multivalente a deciziei de 
securitate, la nivel naţional, regional sau global .

Analiza de securitate propusă de Culda vizează securitatea naţiunii ca o 
caracteristică a socio-organizării numită naţiune, ca o stare ce permite maximizarea 
şanselor oamenilor de a trăi în securitate. Dacă ideologiile pregătesc statul pentru 
dominarea cetăţenilor şi controlul acestora, sociologia plasează, în prim plan, statul 
ca gestionar al naţiunii.

Deoarece în societate interacţiunile dintre oameni au consecinţe derivate, 
organizante sau dezorganizante, modelările teoretice din analizele de securitate sunt 
securizante numai dacă se referă şi la consecinţele derivate ale deciziilor elaborate. 
În consecinţă, e necesară utilizarea teoriei procesual-organice a existenţei sociale în 
analiza de securitate, întrucât existenţa socială reprezintă o procesualitate întreţinută 
de organizările sociale aflate într-un proces de devenire. Ca urmare, situaţia lor şi 
starea lor de securitate poate fi analizată ştiinţific numai dacă se cercetează capacitatea 
lor de a se reproduce.

Este foarte important rolul religiilor în mediul de securitate, dar şi consecinţele 
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economice determinate de dezechilibrul componentelor factorului cultural, care 
determină noile provocări, pericole, ameninţări şi vulnerabilităţi generate de realitatea 
culturală. 

De aici reiese cu claritate dimensiunea socio-culturală a securităţii şi importanţa 
ei în asigurarea stării de securitate. Lupta pentru asigurarea securităţii a impus 
popoarelor crearea sistemelor de norme sociale, însă excesele generate de acestea ar 
putea să producă distrugerea lor şi, prin intermediul acestora, a societăţii respective. 
În consecinţă, chiar atunci când o societate este mai performantă, dacă se permit 
manifestări sociale anarhiste, apare pericolul autodistrugerii ei. Cultura reprezintă, 
deci, procesul complet prin care comunităţile, naţiunile şi omenirea au supravieţuit, 
dar prin care ar putea şi să dispară. Şi atunci dispare şi naţiunea respectivă, întrucât îi 
dispare suportul. Adică structura de rezistenţă.

Fiecare domeniu al existenţei sociale poate fi analizat din punctul de vedere 
al securităţii în mai multe modalităţi, care nu au explicaţii echivalente. Analiza este 
mai performantă dacă ia în considerare mai multe aspecte ale domeniului. Prin 
omiterea unor componente sau a unor procese, cum ar fi, de pildă, cele culturale, 
din analiza de securitate rezultă explicaţii parţiale, care deformează interpretările. În 
consecinţă, principala necesitate a investigării securităţii naţiunii este elaborarea unei 
teorii care să explice cât mai cuprinzător procesele care susţin securitatea naţiunii, 
care fac ca naţiunea să evolueze în direcţii şi ritmuri securizante. Este deci necesară 
cunoaşterea principalelor teorii, pentru a evidenţia posibilele erori cauzate de limitele 
interpretărilor date conceptului securităţii naţiunii. 

Caracterul integrator al analizei sistemice şi modelarea matematică au asigurat 
amplificarea abordărilor sistemice şi scientizarea deciziei politice, pentru că în prim 
plan este adus expertul care supune spre ratificare, evaluare şi validare ştiinţifică 
analiza de securitate şi proiectul de decizie politică. 

Influenţa factorului socio-cultural în cercetarea complexităţilor nu poate fi 
realizată din perspectivele modelului newtonian, dar poate fi abordată din orizonturile 
paradigmei lui Prigonene (1984), care studiază sistemele cu posibilităţi de „self-
critical organisation” (SCO), adică de „auto-organizare critică”. Elementele acestor 
sisteme şi interacţiunile dintre ele sunt parte a proceselor în derulare, iar domeniul 
de referinţă îşi poate reconfigura dimensiunea, componenţa şi structura în decursul 
timpului. 

Paradigma procesual-organică a interogării existenţei sociale şi interogarea 
conceptuală ce poate fi de tip eterogen şi de tip integrator, urmăreşte să modeleze unitar 
anumite genuri de organizări. Modelul procesual-organic al existenţei sociale propus 
de Lucian Culda în analiza de securitate este un model de tip integrator. Prin modelul 
procesual-organic se deplasează investigaţiile de la „cunoaştere” la procesualitatea 
interpretativă şi, apoi, la cea informaţională. Prin această nouă paradigmă se permite 
interogarea globală şi unitară a individului în cadrul proceselor sociale. Analizele cu 
caracter aplicativ impun două aspecte metodice, referitoare la informaţii: 1) utilizarea 
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unor informaţii care nu au fost prelucrate utilizând interpretări-cadru proprii altor 
modele de analiză socială, şi 2) în situaţia în care informaţiile din prima categorie nu 
sunt suficiente, se folosesc informaţii generate de alte teorii după o reinterpretare a 
acestora. 

Această analiză va evidenţia, totodată, paradoxul că pericolele cele mai 
importante nu sunt consecinţa acţiunilor agresive deliberate, ci sunt efectul 
succesiunilor de consecinţe disfuncţionale şi dezorganizante determinate de decizii 
politice şi sociale care au fost fundamentate pe o analiză de securitate nesatisfăcătoare. 

„Interpretarea-cadru” ce rezultă din analiza procesual-organică asigură 
realizarea mai multor genuri de diagnoze: ontologică, istorică, explorarea viitorologică 
şi diagnoza praxiologică. 

Analiza procesual-organică a socialului se bazează pe capacitatea naţiunilor 
de a procesa informaţii şi demonstrează că naţiunile se diferenţiază prin capacitatea 
de procesare a informaţiilor. Aceste decalaje informaţionale dintre naţiuni sunt cauza 
raporturilor de dominare şi a succeselor de asimilare.

Pentru soluţionarea impactului factorului cultural în păstrarea identităţii 
naţionale este necesară promovarea capacităţii teoretice de analiză a problematicii 
securităţii naţiunii. Deoarece analizele ştiinţifice sunt destul de diverse şi au limite 
epistemologice şi metodologice, trebuie căutat un model teoretic acceptabil. 
Modelările sistemice nu au reuşit să vină cu soluţia menită să permită elaborarea 
unor decizii care să nu producă şi consecinţe insecurizante. Pornind de la ideea că 
securitatea unora în detrimentul altora nu este compatibilă cu presiunile globalizante, 
considerăm că modelul procesual-organic ar putea fi o soluţie satisfăcătoare deoarece 
este deocamdată cel mai cuprinzător; porneşte atât de la impactul factorului socio-
cultural în situaţia internă, cât şi de la situaţia naţiunii în existenţa socială şi 
biotică; are în vedere în primul rând procesele organizante, care aduc un gradient 
de securitate satisfăcător. Deşi procesele de globalizare aduc atingere suveranităţii 
statelor, considerăm că statul-naţiune va continua să deţină un rol important în 
memoria colectivă a tuturor europenilor. În acelaşi timp, majoritatea locuitorilor UE 
nu percep încă identitatea europeană ca fiind mai presus de aceea naţională. Pentru 
aceştia, naţiunea etnică este încă o idee de nezdruncinat atât în cultura înaltă, cât şi în 
reflexele mentale ale populaţiei respective.

Astăzi, asigurarea securităţii statului, societăţii, persoanei şi culturii umane nu 
depinde numai de obiectul şi subiectul în ansamblu. Adică, procesul de realizare a 
securităţii oricărui individ, obiect, inclusiv a întregii planete, trebuie să fie globalizat, 
să aibă adică o dimensiune globală, să se raporteze la această dimensiune, pentru 
că globalizarea a devenit un factor major în asigurarea securităţii. În secolul XXI, 
aspectele globale, regionale, naţionale şi locale sunt unite într-un tot sistemic, 
holistic pe baza unor imperative planetare. Securitatea trebuie percepută prin prisma 
riscurilor, pericolelor şi provocărilor la adresa ei, pe niveluri de asigurare: individual, 
de grup, naţional, continental sau global.
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Caracterul procesual al organizărilor sociale este cel care a exercitat presiuni 
pentru reconsiderarea rolului identităţii naţionale în analiza de securitate. La începutul 
acestui secol există un real proces de „reconstrucţie epistemologică” sau „pluralism 
epistemologic”, care este un răspuns dat complexităţii domeniului cunoaşterii 
ştiinţifice. 

Multitudinea curentelor şi orientărilor epistemologice este determinată, atât de 
eterogenitatea curentelor filosofice din care se inspiră cercetătorii, cât şi de utilizarea 
unui instrumentar conceptual foarte divers în procesul de cercetare ştiinţifică. 

De aici rezultă necesitatea unor epistemologii integratoare, care să permită 
realizarea unui demers ştiinţific cu caracter global, şi unor interpretări şi soluţii 
cuprinzătoare domeniului supus analizei bătăliei pentru păstrarea identităţii naţionale. 

Marea capacitate de interpretare sistemică a centrelor de decizie ale unor actori 
importanţi le permite să identifice şi să dezvolte noi modalităţi de agresare, de natură 
informaţional-economică şi culturală. 

Agresiunile informaţionale şi culturale, pe baze conceptual sistemice, pot fi 
contracarate de pe poziţii simbolice, întrucât organizările sociale bazate pe procesarea 
simbolică deţin capabilităţi superioare de procesare a informaţiei (aşa s-ar putea 
explica colosala forţă expansionistă a religiilor, a sectelor, a societăţii islamice sau 
asiatice). 

Analizele de securitate post-sistemice, cercetate de modelul procesual-organic, 
au capacitatea să conştientizeze evoluţia mediului social, coexistenţa proceselor 
organizante cu cele dezorganizante şi capabilitatea indivizilor de a procesa tot mai 
performant informaţia socială, în procesualitatea socială şi să contracareze agresiunile 
informaţionale şi culturale. 

Cercetarea noastră ştiinţifică ne-a condus la concluzia că actorii (statali şi 
nonstatali) şi, în special, oamenii politici care neglijează obiectivitatea existenţei 
sociale şi primordialitatea factorului socio-cultural în asigurarea securităţii şi 
acţionează împotriva existenţei sociale induc procese dezorganizante, insecurizante. 
Este o crimă atentatul la sănătatea şi viaţa oamenilor, la existenţa omenirii pe 
Planeta Albastră prin acţiuni îndreptate împotriva organizărilor sociale, în general, 
şi a naţiunilor, în mod special. De aceea, ne exprimăm convingerea că demersul 
nostru se poate constitui într-o modestă contribuţie la impunerea cu stringenţă, în 
luarea deciziilor de securitate, a procesualităţii organice de interpretare, care permite 
transformarea potenţelor organizaţiilor în resurse generatoare de securitate.

Transformarea organizaţiilor, indiferent de domeniul lor de activitate 
(economic, politic, militar, social etc.), fie că sunt naţionale sau internaţionale (ONU, 
UE, OSCE, NATO etc.), este în primul rând un produs al culturii şi de asemenea 
este integrată filosofic procesului complex de globalizare, un proces continuu de 
dezvoltare şi de asumare a noi concepte, teorii, paradigme şi strategii, într-un mediu 
de securitate aflat şi el într-o schimbare permanentă.

Transformarea armatelor statelor membre UE este integrată filosofic procesului 
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de transformare a Alianţei Nord-Atlantice constând, printre altele, în îmbunătăţirea 
eficacităţii, eficienţei şi a gradului de interoperabilitate a forţelor, în reevaluarea 
periodică a factorului militar, conferindu-le acestora credibilitate în contextul noilor 
ameninţări şi riscuri globale. 

Subsumată obiectivului general al realizării unor structuri moderne, cu un 
nivel înalt de profesionalizare, mobilitate, eficacitate, eficienţă, flexibilitate şi 
sustenabilitate, transformarea armatelor statelor membre UE şi NATO va asigura 
capacitatea de a acţiona întrunit într-un spectru larg de misiuni ale UE şi NATO, 
realizarea sistemului C4ISR (comandă, control, comunicaţii, computere, informaţii, 
recunoaștere), remodelarea structurilor de suport logistic etc.14

Determinată de evoluţia deseori imprevizibilă a mediului de securitate 
internaţional, transformarea organizaţiilor şi instituţiilor, inclusiv a celor militare, 
este deci și o reflectare a acţiunii şi a schimbărilor culturale din starea şi condiţia 
ontologică a organizaţiilor şi instituţiilor. Cultura procesului de transformare este 
complexă, dinamică şi largă ca orizont şi determină strategii, doctrine, structuri, o 
calitate superioară a personalului, un ansamblu de credinţe, deprinderi şi valori şi 
o anumită filosofie a membrilor organizaţiilor, oricare ar fi acestea. Toate acestea 
determină, la rândul lor, transformarea culturii deoarece procesul deja subliniat 
este atât interdependent, cât şi reciproc condiţionat. Această transformare a 
culturii determină însuşirea capacităţii de a transforma şi asumarea fără ezitare a 
responsabilităţii procesului de transformare.

Crizele identitare pot genera conflicte intra şi interstatale. Dar crizele identitare 
se amestecă cu cele sociale ceea ce îngreunează detectarea, urmărirea şi gestionarea 
crizelor identitare, conflictelor şi războaielor interetnice.

Ignorarea unor valori fundamentale cum ar fi, de exemplu, egalitatea şi 
echitatea, apariţia unor falii produse de inegalitatea accesului la informaţii, la 
cunoaştere în noua economie bazată tocmai pe cunoaştere şi informatică au permis 
proliferarea unor organizaţii şi partide rasiste şi xenofobe, ca manifestare a „deficitului 
de democraţie”. Scandalurile de corupţie în care sunt implicaţi tot mai frecvent 
oamenii politici şi apariţia unor „dinastii politice” chiar în unele ţări democratice au 
determinat o neîncredere din ce în ce mai mare în valorile democraţiei. La acestea s-a 
adăugat criza economico-financiară globală. 

Astfel, crizele identitare au rezultat ca o consecinţă a tuturor acestor disfuncţii 
sociale, economice şi politice. În acest context în care statul nu-şi mai respectă 
rolul său de organizator şi de apărător al coeziunii sociale şi naţionale, iar valorile 
fundamentale ale democraţiei sunt contestate, cetăţenii au început să-şi construiască 
noi identităţi. Tocmai această aspiraţie pentru solidaritate şi identitate este speculată 
de fundamentaliştii religioşi, dar şi de cei etnici extremişti (separatişti).

14  Eugen BĂDĂLAN, „Armata României – 2025. Cultura transformării. Transformarea culturii.” În Gândirea 
Militară Românească, Nr. 4, iulie-august 2006, Centrul Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 2006, p. 11.
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Dr. Ilie PENTILESCU

Abstract

The ethnical conflicts are, first of all, indentity conflicts and for identity 
conflicts, that means between identities who are or seems to be incompatibles.

 These incompatibilities are not a fatality and doesn’t exist in nature, but 
these were created inside human society for long time ago.So, these are part of 
human nature and more exactly are part of one aria of interests.

One first incompatibilty ist hat between  ethnical identity and political 
identity. One identity exist or not. She doesn’t be prouved, she must be establish 
and accepted. The ethnical identity is a part of living, of society.

Cuvinte-cheie: conflictualitate, etnie, religie 

Legitimitate, areal, conflictualitate

Conflictele etnice sunt, în primul rând, conflicte de identitate şi pentru 
identitate, adică între identităţi care sunt sau par a fi incompatibile. Aceste 

incompatibilităţi nu sunt o fatalitate şi nu există în natură. Ele s-au creat doar în 
societatea omenească, de-a lungul secolelor şi mileniilor. Ţin, deci, de natura umană, 
mai exact, de zona intereselor şi a incompatibilităţilor.

O primă incompatibilitate ar fi aceea dintre identitatea etnică şi entitatea 
politică. Statul politic de până acum nu a fost şi nu este totuna cu arealul etnic, 
deşi a existat şi există încă  tendinţa ca entităţile sau identităţile respective (etnice 
şi politice) să se suprapună. O identitate există sau nu. Ea nu trebuie demonstrată, 
ci doar constatată şi acceptată. Ea se construieşte în timp, are rădăcini şi se bazează 
pe un sistem de valori. Identitatea etnică este una de comunitate, de vieţuire. Ea 
reclamă şi afirmă, va reclama şi va afirma întotdeauna legitimitatea şi, în primul rând, 
legitimitatea de valori şi legitimitatea de areal.

Legitimitatea de areal este una de locaţie şi, deopotrivă, de izvor, de cultură, 
de limbă, de economie şi de sistem de valori. Cu alte cuvinte, legitimitatea de 
areal este legitimitate de valori, iar legitimitatea de valori include legitimitatea 

DINAMICA ACTUALĂ  
ŞI VIITOARE A CONFLICTUALITĂŢII 

ETNICO-RELIGIOASE
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de areal. Această legitimitate vine adesea în contradicţie sau în necompletitudine 
cu legitimitatea politică. Niciodată, nici chiar în epoca primitivă, aceste două 
legitimităţi nu s-au suprapus. Legitimitatea politică este una convenţională, ca 
rezultat al agresiunii frontierelor. Ei îi corespunde statul politic, care este multietnic 
şi, mai ales, supraetnic, deşi acceptă şi chiar susţine o etnie dominantă, care poate fi 
etnia majoritară sau o altă etnie. În foarte puţine locuri, etnia dominantă (inclusiv cea 
majoritară) s-a constituit într-un pilon în jurul căruia să se consolideze o comunitate 
politică puternică şi unitară. De cele mai multe ori, etnia privilegiată (în unele 
cazuri, etnia minoritară) a fost dominantă, şi-a impus, adică, dominaţia, pe principiul 
dreptului celui puternic, care este un drept al forţei. Dar şi etnia majoritară a procedat 
tot aşa, în statele naţionale, dreptul majorităţii fiind tot un drept al forţei. Şi, chiar 
dacă nu a procedat aşa, ci a promovat şi susţinut principiul nediscriminării, ea a fost 
percepută ca etnic privilegiată, chiar asupritoare. 1

Evaluarea stării actuale a mediului de securitate european poate fi realizată 
prin studierea particularităţii proceselor ce au avut loc în sistemul internaţional la 
scară continentală, întregită prin relevarea unor caracteristici şi fenomene specifice.

Starea de tranziţie, caracterizată prin schimbarea structurală a relaţiilor inter-
statale şi, adesea, a structurilor economice şi socio-politice naţionale, caracteristică 
esenţială a sistemului internaţional, este foarte evidentă în plan european.

Cercul vicios al destabilizării interne de natură să agraveze stările conflictuale 
şi să submineze fundamentele garantării propriei securităţi naţionale este închis de 
scăderea credibilităţii autorităţilor statale în multe din ţările central şi est-europene.

În prezent, în spaţiul european se produce structurarea şi reconstrucţia centrului 
viitorului sistem multipolar. Şi tot aici se află în plin proces de reconfigurare sistemul 
securităţii zonale.

Transformările politice, economico-sociale şi militare produse la începutul 
deceniului trecut au modificat radical configuraţia geostrategică a continentului 
european. Privită la nivelul continentului european în ansamblu, situaţia politico-
militară este, indiscutabil, detensionată. Intrând însă în detaliu, apar contraste 
frapante între diferite zone, în special între vestul Europei şi zona centrală şi estică.

În această ultimă parte a continentului, dezintegrarea s-a declanşat mai întâi 
la nivelul vechii structuri de securitate care s-a dovedit a nu corespunde intereselor 
statelor membre, cu excepţia liderului acestei coaliţii. Destructurarea a continuat în 
plan politic, prin prăbuşirea Imperiului Sovietic şi prin dezmembrarea unor state 
multinaţionale sub presiunea mişcărilor naţionaliste şi a sectarismului etnic.

Deşi în Europa Centrală şi de Est s-a manifestat uneori violent, separatismul 
etnic nu este un fenomen exclusiv european. Naţionalităţile şi naţionalismul, departe 
de a fi subsumate sau îmblânzite  de către statele secolului al XX-lea, au ieşit dintr-o 
latenţă impusă, pentru a deveni un ferment care ameninţă nu numai state singulare, 
ci regiuni întregi. Mişcările separatiste din Irlanda de Nord, Italia, Spania, Belgia, 
1  Cf. Gheorghe VĂDUVA, Minorităţile etnice-între dreptul la identitate şi legitimitatea dreptului la entitate, în 
Revista Geopolitica, An II, nr.1, Editura TOPFORM, Bucureşti, 2004, p.122
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ilustrează suficient de clar această observaţie.
Consecinţă a conexiunii în timp, în această perioadă a fenomenelor integratoare 

şi dezintegratoare, statele din cele două zone ale continentului se află în situaţii foarte 
diferite din punctul de vedere al capacităţii de a-şi garanta propria securitate.

Parametrii de securitate ai celor mai multe dintre ţările central şi est-europene 
sunt afectaţi şi se pot înrăutăţi în continuare pe termen mediu şi datorită limitărilor 
inerente acordurilor de dezarmare care au fost convenite până în prezent.

Ţările vecine cu statele cu o forţă militară considerabilă, pot fi oricând victimele 
unor acte de violenţă, declanşate de forţe militate existente în condiţii de pace, dacă 
între aceste state există conflicte nesoluţionate.

Instabilitatea regională, o altă caracteristică importantă a sistemului 
internaţional, este puternic ilustrată şi de situaţia din Europa. Potenţialul de conflicte 
armate este foarte ridicat în zona est-europeană, existând practic un lanţ de focare 
conflictuale, mai mult sau mai puţin active, de la Adriatica şi până în Caucaz, întrerupt 
doar de spaţiul stabil reprezentat de teritoriul României.

În categoria surselor conflictuale pot fi enumerate: vechile dispute teritoriale 
„dezgheţate”; nesoluţionarea corespunzătoare sau manipularea situaţiei minorităţilor 
etnice; exacerbarea şi exploatarea militantismului religios; dificultăţile economico-
sociale ale tranziţiei la economia de piaţă care pot genera sau întreţinere instabilităţi 
interne.

Dintre acestea, merită o atenţie aparte, datorită complexităţii şi gravităţii lor, 
disputele etnice şi tendinţele de reînviere a practicilor imperialiste.

Conflictele etnice din Balcani şi spaţiul fostei URSS sunt o provocare 
serioasă la adresa structurilor internaţionale şi mecanismelor de soluţionare 
a confruntărilor violente. Acest gen de conflicte maschează adesea un alt gen de 
probleme fundamentale: controlul unor teritorii; accesul la poziţii geografice sau 
valori economice importante.

Combinate cu motivaţii de genul celor enumerate, conflictele etnice pot atinge 
un înalt nivel de violenţă asemănătoare situaţiilor din Bosnia, Osetia, Nagornâi 
Karabach, Inguşeţia, Cecenia.

Confruntările etnice se menţin în rare cazuri în cadrul frontierelor geografice 
iniţiale, având tendinţa de a se răspândi în regiunile limitrofe. Forţele care se confruntă 
sunt eterogene şi greu de delimitat, incluzând, alături de structurile guvernamentale 
şi cele de opoziţie, mercenari, militanţi şi diverse alte formaţiuni armate, ceea ce 
complică soluţionarea disputei şi respectarea acordurilor convenite. Conflictele etnice 
generează adesea un vid de putere  politică, situaţie de natură să atragă intervenţia 
altor puteri regionale, sau din zone mai îndepărtate.

În ceea ce priveşte politica neoimperială în favoarea căreia se pronunţă unele 
cercuri militariste şi conservatoare din Federaţia Rusă şi nu numai, aceasta tinde 
să exploateze interdependenţele economice şi politice din spaţiul fostei URSS, 
consecinţele dispersiei şi mixajul etnic practicate pe scară largă în timpul lui Stalin 
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şi să combine provocarea sau întreţinerea de conflicte armate cu diplomaţia ofensivă 
pentru a conserva punctele cheie ale unui posibil imperiu viitor, chiar dacă de 
dimensiuni mai mici, renăscut pe fundamentele economice mult mai puternice ale 
economiei de piaţă.

Evenimentele de la sfârşitul anului 1989 ce au marcat prăbuşirea regimurilor 
comuniste, dar mai ales evoluţia situaţiei politico-strategice în centrul şi estul Europei 
au generat noi factori specifici care au influenţat configuraţia riscurilor de insecuritate 
şi condiţiile de manifestare a lor.

Dintre aceştia se pot menţiona: transformarea radicală a configuraţiei geopolitice 
şi strategice a zonei; conturarea unui spaţiu deficitar de securitate în centrul Europei; 
creşterea în amploare a conflictelor teritoriale şi etnice încastrate, în perioada imediat 
următoare celui de-al doilea război mondial, în matricea conservatoare a sistemului 
comunist; dificultăţile tranziţiei la statul de drept şi economia de piaţă, generatoare 
de vulnerabilităţi şi riscuri specifice de insecuritate.

Conflictele etnice fac obiectul unor preocupări cu larg răsunet în perioada 
actuală. Acest gen de confruntări reprezintă una din consecinţele situaţiei minorităţilor 
în lumea contemporană. Abordarea problemei minorităţilor etnice din perspectiva 
securităţii naţionale a fost tratată adesea într-o modalitate simplistă, generând 
confuzii sau sugerând publicului interpretări eronate.

Eroarea care se comite adesea când sunt analizate conflictele inter-etnice ca 
risc pentru securitatea statelor o reprezintă includerea lor într-o singură categorie, 
pusă sub eticheta problemei etnice. În realitate, această emblemă unică acoperă o 
diversitate de aspecte, foarte diferenţiate de la un caz la altul care pot fi grupate în 
cel puţin trei categorii: manevrarea minorităţilor pentru a împiedica dobândirea sau 
consolidarea independenţei unor republici ce au aparţinut unor state multinaţionale; 
instigarea şi sprijinirea unei minorităţi pentru a obţine secesiunea violentă de statul de 
care aparţine; oprimarea unei minorităţi, în forme diverse, mergând până la genocid.

Recrudescenţa conflictelor în spaţiul european poate determina, chiar şi pe 
fondul detensionării relaţiilor internaţionale la scară continentală, degenerarea unor 
acţiuni ostile nonmilitare sau înscenarea unor manifestări agresive atipice cu scopul 
de a provoca, sub o acoperire acceptabilă în plan politico-diplomatic, confruntări 
armate, încadrate în sintagma cunoscută a „războiului local”.

Riscul de război în estul Europei este determinat sau favorizat de o serie de 
cauze sau fenomene potenţatoare: dezmembrarea statelor multinaţionale, disputele 
teritoriale, manipularea minorităţilor.

Dezmembrarea statelor multinaţionale are efecte contradictorii sub aspectul 
riscurilor şi ameninţărilor militare vizând securitatea naţională. Astfel, în timp ce 
în cazul Iugoslaviei procesul a generat un război civil devastator, pe teritoriul fostei 
URSS naţionaliştii ruşi şi unele cercuri conservatoare comuniste presează în direcţia 
menţinerii „capetelor de pod” pentru crearea unei zone de siguranţă strategică sau 
chiar pentru o eventuală refacere a imperiului, ceea ce a determinat conflicte deschise.
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Disputele teritoriale reprezintă sursa general recunoscută a riscurilor şi 
ameninţărilor militare. Practic, după unele evaluări, multe state s-ar putea confrunta 
în viitor cu un grav conflict teritorial sau naţional cu unul din vecinii lor. Republicile 
ex-sovietice se află într-o situaţie chiar mai dificilă, datorită trasării artificiale a 
frontierelor. Spre exemplu, Ucraina cuprinde o puternică minoritate rusă şi se află în 
litigii teritoriale, mai mult sau mai puţin deschise, cu Ungaria, Polonia, România, Rusia 
şi Slovacia. La rândul ei, zona caucaziană concentrează grave focare conflictuale, 
unele dintre ele manifestându-se deja în forma violenţei armate: revendicările 
Armeniei asupra enclavei Karabach şi a Nahicevanului; pretenţiile de autonomie ale 
osetienilor, respinse de Georgia dar recunoscute de4 Rusia care a şi intervenit militar 
în Georgia; intenţiile abhazilor din N-V Georgiei de a se ataşa Rusiei; kabarzii, care 
doresc separarea de balkari şi constituirea unei republici proprii etc.

Conflictele teritoriale nesoluţionate afectează şi relaţiile dintre Grecia şi 
Turcia, ţări integrate în structurile occidentale. Războiul izbucnit în 1974 în problema 
Ciprului, care a lăsat nesoluţionată această veche dispută, a fost pe punctul de a fi 
urmat de un nou conflict armat în martie 1978, datorat tentativei turceşti de a începe 
prospecţiuni petroliere într-o zonă a Mării Egee considerată de Grecia ca aparţinând 
apelor sale teritoriale.

Exploatarea unor situaţii obiective care determină nemulţumirea generală a 
populaţiei din ţara vizată, incitarea permanentă a minorităţii la acţiuni antistatale, 
declanşarea unor acţiuni terorist-diversioniste de amploare, care să producă victime 
în rândul cetăţenilor respectivei minorităţi etnice sau religioase, completează 
circumstanţele necesare pentru a determina intervenţia în sensul dorit a organismelor 
internaţionale.

Se poate aprecia că mediul în care se reconfigurează arhitectura de securitate 
actuală către un eventual sistem comun de securitate europeană va fi unul stabil în 
progresie din punct de vedere al structurării supranaţionale şi instabil, marcat de 
conflicte numeroase, chiar dacă de mică intensitate, în estul Europei şi în zonele 
limitrofe din sud şi est.

Instabilitatea zonală se suprapune peste tranziţia de la vechiul bipolarism la un 
sistem internaţional multipolar, situaţie de natură să favorizeze extinderea în spaţiu 
şi persistenţa mai mare în timp a conflictelor şi zonelor instabile.2

După cum menţiona şi Samuel P. Huntington în celebra şi inconfundabila 
sa lucrare, „Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale”, conflictele apar 
acolo unde se întâlnesc religiile, dar mai ales unde se întâlnesc Islamul şi alte religii. 
Ciocnirea civilizaţiilor a dominat şi va domina în continuare politica mondială şi 
sfera relaţiilor dintre state. Problema cea mai îngrijorătoare este că de la un conflict 
religios, amplificat de alte cauze economice, politice, sociale, se poate ajunge la un 
război global, mai ales în condiţiile fenomenului de globalizare. Practic, această 
globalizare în loc să conducă la omogenizare, la ştergerea barierelor de tot felul dintre 

2  Cf.Lt.col.Aurel CORDUNEANU, Cauze şi conflicte interetnice în Estul Europei, p.93.
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state şi popoare a redeşteptat „culturile”, a condus la o „renaştere a religiilor” şi la 
reafirmarea acestora după o perioadă, în care majoritatea statelor lumii s-au aflat sub 
diferite ocupaţii şi influenţe (să nu uităm că statele musulmane au fost sub dominaţie 
străină, engleză şi franceză, ani buni în timp, de unde şi respingerea acestora faţă de 
Occident şi de religia creştină).Religia a fost şi va rămâne în continuare atât o sursă 
de conflict, cât şi o resursă de pace.3

Definirea, identificarea şi evaluarea conflictualităţii de tip etnic

Orice studiu asupra fenomenului etnic trebuie să se centreze în jurul câtorva 
concepte fără de care acesta nu poate fi înţeles: etnic, etnie, conştiinţă etnică, 
minorităţi (etnice şi naţionale), etnocentrism, aculturaţie, criptomnezie socială 
ş.a.m.d. Aceste concepte definesc principalele coordonate în care poate fi abordată 
problematica mereu actuală a etniilor.

Din punct de vedere etimologic, între etnic şi naţional există o relaţie de 
echivalenţă, întrucât grecescului ethnos îi corespunde latinescul natio a fost folosit rar 
în latina clasică şi medievală, locul său fiind luat de ethnicus ce desemna barbarul sau 
păgânul după neamul de origine. Odată cu constituirea popoarelor europene ca state 
naţionale, conceptul de naţional câştigă din nou teren, iar ethnicus rămâne circumscris 
disciplinei etnografice al cărei scop este cercetarea vieţii sufleteşti a naţiunilor. Deşi 
cei doi termeni sunt dublaţi unul de celălalt, există totuşi o diferenţiere ce ţine mai 
degrabă de latura afectivă a discursului: etnicul, folosit în vorbirea curentă pentru a 
desemna caracteristici legate de originea rasială şi de condiţiile geografice, a căpătat 
o tonalitate afectivă mai pronunţată, în timp ce naţionalul, extins pe plan juridic şi 
spiritual, a primit o conotaţie neutră. 

Având la bază teoriile clasice despre etnic, poate fi sintetizată următoarea 
definiţie a conceptului de grup etnic: grup cu tradiţii culturale comune care are  
sentimentul identităţii ca subgrup în cadrul societăţii înglobante.45262 Membrii unui 
astfel de grup diferă de ceilalţi membri ai societăţii prin anumite trăsături culturale 
specifice (limbă, religie, obiceiuri, îmbrăcăminte, comportamente), însă esenţial este 
sentimentul identităţii şi autoaprecierea lor ca fiind diferiţi de alţii. Grupul etnic se 
deosebeşte de naţiune prin câteva caracteristici: în mod obişnuit are dimensiuni mici; 
se bazează în mod mult mai evident pe o moştenire comună; este mult mai persistent 
în istoria umană, în timp ce naţiunile sunt circumscrise în timp şi în spaţiu; este 
exclusiv şi ascriptiv, calitatea de membru se dobândeşte numai dacă  indivizii au 
anumite trăsături înnăscute, în timp ce naţiunea este inclusivă şi definită cultural sau 
politic.

Conceptul de minoritate face referire la un status grupal şi desemnează un 
grup de oameni care interacţionează unii cu alţii, similari, şi cu grupul majoritar, 
3 Cf. Gl.bg.(r)prof.univ.dr.Viorel BUŢA, Impactul religiei asupra securităţii de-a lungul timpului, în Implicaţii ale 
religiilor asupra securităţii în contextul extinderii U.E., Editura Universităţii Naţionale de Apărare „CAROL I”, 
Bucureşti, 2006, p.21
4  Cf. Dicţionar de sociologie, 1988, p.218.
5 Ibidem 
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în termenii apartenenţei lor la in-group. Membrii grupului minoritar posedă 
atribute unice, însă se poate vorbi şi despre atribute generale sintetizate, astfel: 
minoritatea este ceea ce oamenii etichetează astfel; tratament diferenţial mai prost 
decât pentru majoritatea populaţiei; membrii grupului trebuie să fie conştienţi de ei 
înşişi ca membri ai unui  grup minoritar; posedă calitatea de a fi identificabil – sunt 
recunoscuţi atât în cadrul in-group-ului, cât şi în cadrul out-group-ului şi sunt trataţi 
corespunzător; sunt caracterizaţi de putere diferenţială, în sensul utilizării relativ 
mai mari a resurselor de către un grup comparativ cu altul; există o conştiinţă de 
sine a grupului foarte pregnantă, ce se formează treptat, pe măsură ce un număr 
tot mai mare de membri ai grupului percep similarităţile poziţiei lor, ale destinului 
lor comun; sunt caracterizaţi de un sentiment puternic al solidarităţii de grup, ca 
rezultat al prejudecăţii şi discriminării; promovează endogamia, ca mijloc de păstrare 
a individualităţii culturale.

Toate aceste atribute pot fi folosite şi în cazul analizei fenomenului etnic, 
ajungându-se la definirea următoarelor concepte:

- minoritate naţională – desemnează o anumită parte a unei naţiuni care 
trăieşte în graniţele altui stat naţional, având conştiinţa identităţii naţionale şi un mod 
de fiinţare propriu (exemplu: maghiarii din România6); 

- minoritate etnică – este constituită de o parte a unei etnii, a unui popor lipsit 
de un stat propriu, constituit şi recunoscut de celelalte state, care trăieşte în graniţele 
unuia sau mai multor state naţionale (exemplu: ţiganii din România).

Conform acestor două concepte, adoptate la lucrările Conferinţei de Pace de la 
Paris, în România există mai multe minorităţi naţionale şi nu etnice, însă diferenţierea 
aceasta este destul de vagă, întrucât, în limbajul comun, s-a instituit termenul de 
minoritate etnică, ce desemnează ambele categorii. Trebuie menţionat faptul că, în 
România de dinainte de Revoluţia din 1989, sintagma de minoritate nu exista, fiind 
vorba despre naţionalităţi conlocuitoare; se încerca astfel enunţarea unei egalităţi a 
diferenţelor, fapt contestat chiar de către minorităţi. 

Alte studii promovează conceptul de minorităţi naţionale, dar includ aici 
ambele categorii enunţate mai sus şi definesc în consecinţă: partea periferică a unei 
naţiuni acoperită de către un stat (altul decât statul unde este aşezată majoritatea 
naţiunii). În acest caz se deosebesc câteva tipuri de minorităţi naţionale: entitatea 
substatală care trăieşte în zona de frontieră a unui stat, neavând aceeaşi rasă, obiceiuri 
şi simpatii naţionale ca şi cetăţenii majoritari (exemplu: germanofonii din Sudeţi 
sau slovenii din Friul - Veneţia); europenii originari din vechile metropole, care 
domiciliază în fostele colonii; minorităţile distincte create de fenomenul de emigraţie 
(exemplu: kurzii şi turcii din Germania, algerienii din Franţa); minorităţile naţionale 
din interiorul statelor, formate pe baza unor determinări istorice multiseculare 
(exemplu: maghiarii din Transilvania). 
6  Maghiarii din România nu sunt originari din Ungaria. Ei s-au născut aici, aceasta este patria lor şi, în sens modern, 
fac parte din populaţia României, sunt cetăţeni români, aparţin naţiunii române, înţeleasă ca popor, ca locuitori ai 
statului român.
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În acest cadru, este promovat şi conceptul de subnaţiuni, ce desemnează 
mici popoare situate în interiorul statelor naţionale, care nu sunt în totalitate parte 
integrantă din naţiunea majoritară, dar nu sunt nici minorităţi naţionale. Subnaţiunile 
au o unitate etnică, religioasă şi culturală distinctă de restul populaţiei, aşa cum 
se constată în cazul scoţienilor şi galezilor din Marea Britanie, al bretonilor şi 
corsicanilor din Franţa sau al catalanilor şi bascilor din Spania. Problemele ce apar 
aici tind spre autonomie şi regionalism (Ţara bascilor, ca regiune a Spaniei).

Aşadar, întrucât în România conceptul de minoritate etnică este cel mai uzitat, 
lucrarea de faţă îl va folosi în studiul fenomenului etnic, fără a mai face vreo distincţie 
între el şi cel de minoritate naţională.

La nivelul relaţiilor dintre minorităţile etnice şi naţiuni, pot fi sintetizate 
următoarele categorii:

- plebisciturile – situaţie în care minorităţile etnice din regiunile de frontieră 
au optat între statul naţional şi cel de reşedinţă (exemplu: după primul Război 
Mondial, regiunea Malmidy a ales Belgia, şi nu Germania, Klangenfurt – Austria, şi 
nu Iugoslavia, iar Saar – Germania, şi nu Franţa);

- schimburile de populaţie între state vecine (cazul schimbului de populaţie 
între România şi Bulgaria după pierderea Cadrilaterului); 

- separatismul – fenomen centrifug, ce urmăreşte să părăsească orbita 
unui stat în care o minoritate nu se identifică absolut deloc (nu este vorba despre 
independentism);

- iredentismul – proces centripet complementar reprezentat de politica ce 
urmăreşte să alipească la teritoriul naţional teritoriul situat în statul vecin unde „fraţii 
separaţi” se află în minoritate (exemplu: iredentismul maghiar faţă de Transilvania.)

Există numeroase tipuri de conflicte: politice, etnice, religioase, economice, 
informaţionale etc. Cele mai crude şi mai greu de gestionat şi de rezolvat rămân cele 
etnice. Totuşi, deseori graniţele dintre aceste tipuri de conflicte sunt fragile şi greu de 
sesizat. S-au dat, desigur, numeroase definiţii ale conflictelor etnice. Dar definiţiile 
nu rezolvă problema. Michael Brown consideră că diferendele şi conflictele etnice 
sunt dispute între două sau mai multe comunităţi etnice, privitor la litigii economice, 
politice, sociale şi teritoriale.7

Definiţiile sunt numeroase şi nuanţate. De regulă, disputele etnice se duc în 
interiorul unui stat, între un grup sau o comunitate etnică şi guvernul respectiv, între 
două sau mai multe grupuri/ comunităţi etnice, cu sau fără sprijinul unui alt stat, de 
regulă, în care se află comunitatea-mamă a grupului etnic implicat în conflict, sau 
care ere alte interese (teritoriale, economice, politice etc.). 

Majoritatea conflictelor etnice se situează în zone gri, sunt confuze, nuanţate, 
unele extrem de violente (de unde şi numărul mare de refugiaţi: trei milioane în 
Balcani, în timpul crizei iugoslave, mai mult de un milion în criza Marilor Lacuri, 
un sfert din populaţia Liberiei etc.), altele subversive, îmbrăcând forme ale guerilei, 
7  Brown, Michael E., Causes and implications of  Ethnic Conflict, în Brown, Michael E., (ed.) Ethnic Conflict and 
Inernational Security, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1993, p.56.
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acţiunilor conspirative, rezistenţei armate sau terorismului.
Uneori, prin conflicte etnice, se urmăreşte: alungarea unei etnii de pe un 

anumit teritoriu; vânarea şi exterminarea unui grup etnic; supunerea şi dominarea 
unor comunităţi etnice de către alte comunităţi etnice; crearea de diversiuni într-un 
stat, pentru a determina intervenţia altui stat sau a unor forţe superioare, care să 
pună statul pe teritoriul căruia are loc conflictul sub control; distrugerea unui stat, 
prin provocarea unui război civil sau a unui arbitrariu internaţional; dezmembrarea 
teritorială a unui stat etc. 

De cele mai multe ori, însă, conflictele etnice sunt reacţii ale unor grupuri 
etnice la opresiuni sau la presiunile care se fac, de către guverne sau de către alte 
etnii, pentru asimilarea acestora, pentru dominarea sau pentru dezrădăcinarea lor. 

Uneori, aceste reacţii nu se justifică, sunt disproporţionate sau, pur şi simplu, 
sunt reacţii la percepţii ori la sugestii, înapoia lor ascunzându-se alte interese ale altor 
state sau grupuri de presiune. Una dintre cauzele recentelor conflicte, etnice, mai 
ales din Africa, o reprezintă şi exploatarea unei comunităţi etnice majoritare de către 
grupuri etnice minoritare. Reacţia comunităţii exploatate are caracter revoluţionar. 
Este cazul conflictului etnic din Rwanda.

În timpul celui de-al doilea război mondial, naziştii au declanşat o vânătoare 
feroce, de mare amploare şi de tristă amintire asupra evreilor. Acelaşi lucru s-a 
întâmplat şi în conflictul din spaţiul fostei Iugoslavii, unde s-a declanşat, cu ferocitate 
şi cu uimire (pentru că nimeni nu-şi dorea acest lucru), o vânătoare reciprocă, care a 
dus la cel mai feroce conflict de după cel de-al doilea război mondial, soldat cu sute 
de mii de morţi, cu milioane de refugiaţi, cu strămutări de populaţii, cu distrugeri 
foarte mari şi cu efect psihologic grav şi pe termen lung.

În 1999, în Noua Concepţie Strategică a Alianţei Nord-Atlantice, riscurilor 
enunţate în 1990, li s-a adăugat o nouă ameninţare la adresa intereselor Alianţei,  
aflată în strânsă corelare cu cele anterioare, anume, terorismul.8 Pentru a putea lupta 
împotriva unor astfel de fenomene aste important a înţelege ce anume le-a determinat. 

De ce o situaţie ce ar trebui să fie favorabilă democratizării şi asigurării unui 
mediu stabil – am numit aici tocmai această diversitate etnică – are efecte nedorite 
cum este, desigur, terorismul. 

Pentru aceasta merită să aruncăm o scurtă privire asupra zonelor afectate de 
conflicte sau în care s-ar fi putut dezvolta conflicte. Printre acestea se numără România, 
Grecia, Bulgaria, Albania, fosta Republică a Iugoslaviei, Albania, Macedonia, Irlanda 
de Nord, Mauritania, Rwanda, Senegal, Togo, Nigeria, Kenia, Papua Noua Giunee, 
Egipt, Bhutan, China, fostele republici Sovietice, Brazilia sau Mexic. Elementul 
comun al acestor state este diversitatea etnică. Factorii care contribuie la creşterea 
potenţialului de conflict sunt însă diverşi, în funcţie de specificaţiile fiecărui stat. 

Dintre acestea putem identifica moştenirea istorică şi diferenţele de mentalităţi 
(cazul Greciei, Irlandei de Nord, sau al României sunt elocvente, dar acest factor 
8  Cf. The Alliance′s Strategic Concept agreed by the Heads of State and Government participating in the meeting of 
the North Atlantic Council, Washington, 1999, http://www.nato.int/docu/basictxt/
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este prezent aproape în toate celelalte situaţii), căruia i se adaugă percepţia greşită 
pe care grupurile adverse şi-o creează fiecare faţă de celălalt, exacerbându-se astfel 
tensiunile existente. 

Aceste două elemente constituie, de obicei, rădăcinile unor dispute teritoriale 
sau pot produce discriminări faţă de un anumit grup ori pot alimenta frustrări ale 
acestuia, mărind astfel pericolul izbucnirii unui conflict.

Conflictualitatea de tip etnic – caracteristici, frecvenţă şi gradualitate

Confruntările etnice sunt, de fapt, reacţii, adesea disproporţionate, la lipsa unor 
răspunsuri care să le mulţumească. A condamna pur şi simplu etniile sau, în cadrul 
statelor politice, minorităţile etnice, pentru bătălia pe care o duc de sute de ani pentru 
identitate şi pentru putere nu este o soluţie. Dar nici nu poate fi acceptată la infinit, 
ca pe o fatalitate, o astfel de situaţie conflictuală, extrem de primejdioasă. De dragul 
dreptului la identitate al minorităţilor etnice, nu pot fi desfiinţate peste noapte statele 
politice, singurele entităţi care s-au dovedit până acum viabile şi chiar eficiente în 
atât de fragilul echilibru al planetei oamenilor.9268

Situaţia este complexă şi suportă un dinamism fără precedent. Determinările 
vin deopotrivă din trecut, dar şi din viitor. Trecutul înseamnă valori, experienţă, dar 
şi traume, umilinţă, dorinţă de revanşă şi tot ce ţine de memoria colectivă, atât de 
fidelă şi, totodată, atât de părtinitoare. Viitorul înseamnă speranţă, încredere, uneori 
chiar optimism, dar şi nesiguranţă, teamă, incertitudine. Prezentul adună toate aceste 
realităţi şi provocări într-un creuzet în care reacţiile sunt, adesea, imprevizibile.

În Imperiul Sovietic, de exemplu, trăiau peste o sută de etnii, fiecare cu istoria, 
obiceiurile, limba şi cultura sa, dar toate înregimentate în acelaşi concept sovietic, 
în aceeaşi cetăţenie, în aceeaşi filosofie internaţionale şi uniformizatoare. Constituţia 
din 1924 definea mai multe tipuri de entităţi în interiorul spaţiului sovietic: republici 
federative (Rusia), republici autonome (Ucraina, Belorusia, Moldova etc), regiuni 
autonome şi teritorii autonome. Această măsură nu a rezolvat problemele etnice, mai 
ales pe cele din zona caucaziană, între care şi cea a ţinutului Nagorno-Karabah. Acest 
ţinut, locuit, în proporţie de 90%, de armeni, a fost dat Azerbadjanului, mai întâi de 
britanici, interesaţi de petrolul caspic, apoi şi de sovietici, interesaţi de controlul 
Caucazului şi al întregii regiuni. De fapt, ruşii îi colonizaseră pe armeni, în spaţiu, 
pentru a realiza un scut de protecţie creştin împotriva islamismului.

În concepţia sovieticilor, statul socialist trebuia să rezolve problema naţională, 
prin dezvoltarea economică şi fuziunea etniilor, acest proces ducând la dispariţia 
naţiunilor şi creând un om nou, meta-naţional, care să vorbească limba rusă şi să 
trăiască într-un nou tip de comunitate, cea socialistă.

Zona Caucazului (Rusia, Georgia, Armenia şi Azerbaidjan) este o zonă de falie 
între religii şi civilizaţii, între imperiile de odinioară şi între marile interese de acum. 
Amestecul de populaţii deşi nu este, statistic, mult prea diferit de alte regiuni, conţine 
9  Cf. Gheorghe VĂDUVA, Op.cit., p.124.
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zone fierbinţi, întotdeauna tensionate. Aceste tensiuni provin, după cum este cazul 
regiunii Nagorno-Karabah, cel al Osetiei şi cel al Ceceniei, din incompatibilităţile 
dintre frontierele politice ale statelor şi distribuţia etniilor. 

Nagorno-Karabah, după moartea lui Stalin, solicită să fie reataşat la Armenia. 
Este trimis acolo un mareşal, dar problema nu este rezolvată. Constituţia din 1977 
nici nu mai pomeneşte de autonomia regiunii, aşa cum prevedea Constituţia din 
1936. În 1987, în timpul politicii gorbacioviene, perestroika şi glasnost, se strâng 
peste un milion de semnături prin care se solicită trecerea regiunii Nagorno-Karabah 
la Armenia. În 1988, începe un lung şi sângeros război. Cele două soluţii propuse 
pentru Karabah (una americană prin care se prevede independenţa regiunii Nagorno-
Karabah, transferul la Armenia, al coridorului Lachin şi, la Azerbaidjan, al districtului 
Mehri – respinsă de armeni –, şi cealaltă prin care se propune independenţa regiunii 
Karabah, în cadrul Azerbaidjanului), nu au fost şi nu pot fi aplicate.

Deşi, fostul preşedinte rus Vladimir Putin a ripostat când s-a afirmat că 
rezolvarea situaţiei depinde de Rusia, spunând că o astfel de afirmaţie ţine de ultimele 
reminiscenţe ale gândirii imperialiste, interesul american (pentru stabilizarea zonei) 
şi cel rus (pentru siguranţa conductelor petroliere) vor juca un rol preventiv important. 
Soluţia nu poate veni decât din dezvoltarea economică substanţială a Caucazului, 
în cadrul unui proces complex de integrare europeană şi eurasiatică. Suportul 
etnic al conflictelor din Caucaz este, de fapt, un fals suport. Adevăratele cauze ale 
conflictualităţii caucaziene se află în interesele pentru reconfigurarea geoenergetică a 
zonei şi în efectele pe termen lung ale intereselor imperiale de odinioară.

Situaţia din Karabah se aseamănă, cumva cu cea din Kosovo, dar Departamentul 
de Stat American a precizat că soluţia pentru Kosovo nu poate fi aplicată şi în Caucaz. 
Totuşi, din punct de vedere etnic, al cauzelor conflictelor, factorilor şi împrejurărilor  
care au dus la acestea , cele două regiuni, ca şi altele, se asemănă. Soluţiile sunt 
complexe. Numai timpul şi dezvoltarea economică a regiunilor le pot oferi. Toate 
celelalte rezolvări nu pot fi decât soluţii de compromis, prin care să se prevină 
degradarea în continuare a situaţiei şi ajungerea la conflict armat, să se protejeze 
viaţa oamenilor, asigurându-se un minimum de securitate prin cooperare şi, în acelaşi 
timp, prin intervenţia fermă a comunităţii internaţionale.

În toate zonele în care există diferende şi conflicte etnice, acţionează, deopotrivă, 
fantasmele istoriei, memoria colectivă, presiunile politice interne şi externe şi, mai 
ales, interese de tot felul. Cert este că nici unul  dintre diferendele etnice majore ale 
secolului al XX-lea nu a putut fi rezolvat sau ameliorat fără intervenţia comunităţii 
internaţionale sau a marilor puteri care-şi asumă, alături de organismele şi instituţiile 
internaţionale, gestionarea unor astfel de situaţii. De unde rezultă că ne aflăm în una 
dintre marile etape de schimbare a cursului istoriei, în care un sistem de valori trece 
în alt sistem de valori, iar acest transfer selectiv şi drastic nu se poate face decât prin 
efortul tuturor, prin cooperare, prin solidaritate, prin participarea întregii lumi. 

În studierea cauzelor producerii conflictelor etnice un loc important ar trebui 
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să îl aibă raportul dintre demararea teritorială şi potenţialul de conflict. Trasarea 
frontierelor, după cum a arătat experienţa fostelor republici din cadrul Uniunii 
Sovietice, poate duce la apariţia de tensiuni în cazul în care acestea nu ţin cont de 
condiţiile etnice, religioase, lingvistice şi economico-sociale existente (Armenia, 
Azerbaidjan, Cecenia). Din această perspectivă putem identifica trei tipuri graniţe 
influenţând în grade diferite potenţialul de conflict. Putem vorbi, în primul rând, 
graniţe pe care le-am putea numi istorice, care preced crearea statului naţional, caz 
în care potenţialul de conflict este cel mai scăzut. În al doilea rând, avem graniţe care 
au fost create sau modificate, ulterior procesului de formare a statului naţional, caz 
în care potenţialul de conflict este mai ridicat. În ultimul rând, putem vorbi despre 
graniţe impuse, graniţe care prezintă şi riscul cel mai ridicat al unui conflict etnic.

Putem afirma, în concluzie că un element comun al conflictelor din ultimele 
sute de ani au fost minorităţile naţionale sau etnice. Minorităţile au fost uneori 
pretextul pentru declanşarea conflictului sau au fost chiar sursa conflictului. Trecând 
peste interesele de ordin geopolitic, geostrategic, economic, militar al statelor, 
minorităţile, populaţii de o anumită identitate au jucat un rol extrem de important în 
declanşarea unor mecanisme ce au creat tensiuni între state. Respectarea drepturilor 
omului pentru unele populaţii a fost un alt motiv de intervenţie militară din partea 
statelor.

Locul conflictualităţii de tip etnic în conflictualitatea lumii 

Fenomenul etnic este obiectiv în obiectivitatea lui şi subiectiv în subiectivitatea
 lui. Obiectivitatea constă în identificarea comunităţilor omeneşti – inclusiv 

a etniilor – ca entităţi care se deosebesc şi, în deosebirile lor, se confruntă. 
Subiectivitatea constă în faptul că suportul acţiunii care duce la confruntare nu este 
valoarea, ci interesul. De unde rezultă că, pentru a cunoaşte natura confruntării, 
trebuie să cunoaştem natura comunităţilor care se confruntă şi interesele acestora.

Diferendul etnic (subiectiv şi, deopotrivă, obiectiv) poate sau nu poate să fie 
provocat. El poate fi însă totdeauna folosit şi încurajat.  Fenomenul confruntărilor 
etnice există în toată lumea. Aria lui de răspândire se află, de regulă, în spaţiile 
de confluenţă (de confruntare) între marile entităţi civilizaţionale sau la periferiile 
acestora. 

Etniile sunt efectiv entităţi sau, mai bine-zis, identităţi culturale, care se 
raportează la origini. Ele se află, din punct de vedere al distribuţiei geografice, în cel 
puţin patru situaţii: arealul, înţeles ca spaţiu de origine, corespunde în întregime cu 
spaţiul actual de dislocare; spaţiul de dislocare nu corespunde cu spaţiul de origine, 
iar etnia respectivă cunoaşte spaţiul ei de etnogeneză; nu există un spaţiu geografic 
anume în care etnia respectivă să fie dislocată, aceasta este dispersată; etnia nu are un  
spaţiu permanent; ea este nomadă.

Relaţia dintre spaţiu şi etnie este , în prima situaţie, foarte puternică. Prezenţa 
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altor etnii în acest areal va fi privită, de cele mai multe ori, cu ostilitate, ca nefirească, 
nedreaptă şi, în situaţii-limită, va deveni sursă de conflict. Există situaţii în care, deşi 
se află în spaţiul lor de origine, anumite etnii sunt considerate ca tolerate, altcineva 
guvernând sau stăpânind acel spaţiu. Este cazul palestinienilor, al celor 20 de milioane 
de kurzi grupaţi în arealul lor, deşi acest areal se află sub stăpânirea Turciei, Iranului 
şi Irakului. Natural că aici, în acest areal, vor fi tot timpul tensiuni şi conflicte. În 
cea de a doua situaţie, va exista mereu nostalgia spaţiului-izvor şi, de aici, cerinţa 
intrinsecă a întoarcerii la izvoare, şi contradicţia dintre spaţiul de împrumut (adesea, 
cucerit cu armele sau prin alte mijloace) şi calităţile etniei (care vine dintr-un alt 
spaţiu). În cea de a treia situaţie, etnia respectivă se va simţi tot timpul frustrată şi va 
căuta să se adune într-un spaţiu (care va fi celor de origine sau altul, care se va găsi).

Etniile nomade (ţiganii), sunt în general, respinse. Ele sunt peste tot, dar nu-
şi află locul nicăieri. Conflictele pe care le generează nu sunt însă unele majore, ci 
unele care ţin de interesele nemijlocite ale vieţii lor zilnice şi mai ales ca urmare 
a respingerii strategiilor de integrare sau de asimilare a acestora de către etniile 
majoritare.

Cu toate acestea, în anumite organisme internaţionale, s-au creat structuri 
care să contribuie la rezolvarea problemelor minorităţilor naţionale. Aceste structuri 
sunt privite de majoritatea statelor europene ca modalităţi de presiune împotriva 
suveranităţii şi sunt tratate ca un rău necesar. Oricum, problemele etniilor se cer 
rezolvate în spiritul dreptului internaţional şi în numele dreptului la identitate.

Există o convenţie-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale. La art.1 
se prevede că „Protecţia minorităţilor naţionale şi a drepturilor şi libertăţilor 
persoanelor aparţinând acestora face parte integrantă din protecţia internaţională 
a drepturilor omului şi, ca atare, constituie domeniu de cooperare internaţională.” 
La punctul 13 din raportul explicativ se prevede că „Implementarea principiilor 
enunţate în prezenta convenţie-cadru” se va face prin legislaţia naţională şi politici 
guvernamentale corespunzătoare. Ea nu implică recunoaşterea drepturilor colective. 
Accentul este pus pe proiecţia persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, care 
pot exercita drepturile în mod individual şi comun cu alţii. O minoritate etnică se 
defineşte tocmai prin anumite trăsături comune, prin etnogeneză. Conflictul nu 
intervine atunci când nu sunt respectate drepturile individului aparţinând respectivei 
etnii (sau minorităţi), ci atunci când etnia (sau minoritatea), ca entitate (economică, 
lingvistică, socio-culturală etc.), solicită drept la statut colectiv, la teritoriu propriu, 
la sistem de autoconducere sau auto guvernare, ceea ce se consideră o ameninţare 
la adresa statului din care minoritatea respectivă face parte. Pentru a rezolva astfel 
de ameninţări, în unele state se aplică principiul discriminării pozitive. Acest 
principiu nu se referă însă la ansamblul minorităţii ci la indivizii care-i aparţin. 
Astfel, la ora actuală, în Statele Unite ale Americii, dacă pentru un post de funcţionar 
public candidează trei albi şi un negru, la aceeaşi performanţă este preferat negrul. 
Principiul discriminării pozitive nu rezolvă însă problemele minorităţilor, ci doar pe 
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cele ale indivizilor care aparţin minorităţilor. De aceea, când este vorba de etnii, deşi 
discriminarea  pozitivă are un anumit efect în prevenirea situaţiilor tensionate, ea nu 
rezolvă problemele comunitare ale etniei, problemele ei colective, şi, mai ales, pe 
cele ale raporturilor cu alate etnii. 

De obicei, etniile generatoare de confruntări şi conflicte nu comunică între 
ele, nu-şi coordonează acţiunile şi nu-şi unesc forţele. Deşi cauzele care generează 
diferendele etnice (care nu sunt însă etnice, ci politice, întrucât au la bază interese) 
sunt cam aceleaşi, împrejurările, locurile şi interesele sunt atât de diferite, încât cel 
puţin până acum, nu s-a realizat o unitate a acestora şi cu atât mai puţin o uniune 
mondială a etniilor care subminează, spre exemplu, atotputernicia statelor naţionale.

În ultimul timp, se simte însă o anumită colaborare între minorităţile 
generatoare de confruntări. Spre exemplu, deşi ETA şi IRA sunt două entităţi cu totul 
diferite, între aceste două organizaţii există legături destul de strânse.

 „Legătura între lupta catolicilor irlandezi şi cea a naţionaliştilor basci nu este 
doar aparentă. Nu numai aceste două mişcări rămân principalele puncte de fixaţie, în 
Europa occidentală, a vechilor lupte ale minorităţilor ireductibile împotriva marilor 
state. Dar relaţiile dintre conducătorii lor sunt constante: reprezentanţii lui Sinn Fein 
şi cei ai lui Herri Batasuna, «vitrina politică» a ETA, s-au întâlnit de mai multe ori, 
fiecare urmărind cu atenţie evoluţia procesului de pace la celălalt.”10 Diferendele 
etnice au devenit o problemă mondială, care nu poate avea însă soluţii mondiale. 

Există o adevărată ofensivă a minorităţilor etnice împotriva statelor naţionale. 
Se pare că o astfel de luptă este caracteristica fundamentală a diferendelor etnice. 
Finalul acestei lupte îl poate constitui fie fărâmiţarea violentă (exemplul Iugoslaviei) 
sau neviolentă (exemplul Cehiei şi Slovaciei) a statelor respective, fie crearea unei 
stări de haos, care poate favoriza sau impune o nouă ordine mondială. Această nouă 
ordine poate fi realizată de marile centre de putere mondială sau, dimpotrivă, de 
marile interese care subminează unitatea lumii şi sistemele de valori.

Fenomenul etnic nu este o reacţie la globalizare. El a apărut cu mult înaintea 
strategiilor de globalizare economică şi informaţională şi are alt fel de determinaţii. 
Etniile ţin de etnogeneză şi au în matricea lor, ca trăsătură fundamentală, nevoia 
de identitate culturală, mai exact de recunoaştere a acesteia. În cazul etniilor, 
memoria afectivă este foarte puternică şi se leagă de un anumit spaţiu geografic (care 
poate fi cel de origine sau unul de împrumut). Deşi constituirea societăţilor de tip 
informaţional şi globalizarea informaţiei constituie efectiv o ameninţare la adresa 
păstrării sistemelor proprii de valori, etniile (minorităţile etnice) nu reacţionează în 
primul rând împotriva celor care promovează aceste strategii, ci împotriva statelor 
naţionale din care fac parte, adică exact în sensul în care acţionează şi generatorii 
fenomenului de mondializare.

Unii autori consideră că gestionarii globalizării se folosesc de diferendele 
etnice, mai exact, de presiunile etnice, pentru diminuarea rezistenţei statelor 
naţionale la globalizare, încurajând tendinţele autonomiste ale minorităţilor şi 
10  Cf. ETA.htm Le Monde, mardi 30 novembre 1995
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multiculturalismului. 
Există fenomenul presiunilor exercitate de naţiunea majoritară împotriva 

minorităţilor naţionale (maghiarizarea forţată a populaţiilor din Bazinul Carpaţilor, 
în timpul Imperiului austro-ungar, dar şi maghiarizarea actuală a populaţiei româneşti 
din judeţele Covasna şi Harghita). Astfel de presiuni nu sunt încurajate de marile 
puteri, care, în genere, au tendinţa de a ţine sub control diferendele etnice, mai ales 
în apropierea frontierelor proprii, dar nici nu pot gestiona fenomenul. Conflictele 
din Afganistan, ca şi cele din Azerbaidjan, din zona Caucazului, în general, au fost 
tratate în mod diferit de Uniunea Sovietică . Aceasta s-a amestecat în conflictul din 
Afganistan, de partea afganilor, împotriva talibanilor, pe motiv că are 1200 Km 
frontieră cu această ţară şi nu poate accepta o situaţie instabilă la frontierele ei. În 
realitate, era vorba de controlul strategic al zonei de asigurare a unui glacis care să 
permită supravegherea coridorului islamic şi influenţa în sudul Asiei. Era vorba deci 
de bătălia pentru Asia care începuse încă de atunci.

Conflictul dintre azeri şi armeni – unul intern, pe vremea URSS – crea o 
situaţie foarte periculoasă în zona Caucazului şi, din acest motiv, el trebuia stopat. 
Actualmente, bătălia se duce aici atât pentru rezolvarea unor probleme etnice, cât 
şi pentru controlul strategic al culoarului maritim. În fond, bătălia se duce pentru 
petrolul caspic şi pentru traseele viitoarelor oleoducte. 

Organismele internaţionale nu acceptă diferendele etnice. Dimpotrivă, le 
consideră ameninţarea strategică numărul unu şi, din acest motiv, ONU, OSCE, 
Consiliul European au elaborat o mulţime de documente şi de reglementări ale 
problemelor minorităţilor în sistemul relaţiilor internaţionale, astfel încât, pe cât 
posibil, conflictele interetnice să fie prevenite.

Provocări, pericole, ameninţări actuale şi viitoare de tip etnic. 
Vulnerabilităţi la acestea şi riscuri implicite

După Joseph Yacoub, planeta este o amestecătură de minorităţi naţionale, 
etnice, culturale, religioase, lingvistice, nomade, teritoriale, transteritoriale, indigene 
şi tribale. „În intervalul de patru decenii, configuraţia etno-geografică a lumii 
şi repartiţia spaţială a populaţiilor s-au modificat în mod considerabil. Numărul 
statelor a crescut. (…) Secolul XXI va fi secolul fragmentării statelor naţionale, 
al transformării lor instituţionale şi structurale, al regionalizării şi etnicizării lor, 
al recunoaşterii particularismelor, inclusiv ale celor corporatiste şi categoriale. 
Odinioară, statul asimila; astăzi el purifică.”11

Un raport al CIA, intitulat „Tendinţe globale 2015”, încearcă să identifice 
tendinţele majore care vor domina lumea în următorii 15 ani.

Specialiştii americani estimează numărul de grupuri etnice distincte din punct 
de vedere lingvistic, la începutul secolului al XXI-lea, ca fiind între 2000 şi 5000, 
11  Cf. Joseph Yacoub, „Minorités nationales et prolifération étatique”, în Revue Internationale et stratégique, nr. 
37/2000, p.84.
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pornind de la grupuri mici care trăiesc în zone izolate, până la grupuri mai mari, 
aflate pe meleaguri ancestrale şi în diaspora.

Majoritatea statelor lumii sunt eterogene din punct de vedere etnic şi în multe 
se află populaţii etnice bine reprezentate în ţările învecinate. Se apreciază, de către 
aceiaşi specialişti, că, până în 2015, eterogenitatea va creşte în aproape toate statele, 
ca urmare a migrărilor şi ratelor înalte de naştere în rândul populaţiilor migratoare 
şi native. Diferendele etnice sunt o realitate. Ele au cauze complexe, care derivă pe 
de o parte din diversitatea etniilor şi tendinţa fiecăreia de a-şi păstra sau lărgi arealul 
de cele mai multe ori în defavoarea altora, de obicei a etniei majoritare. În general, 
confruntarea se duce pentru spaţiul geografic, care este însă excesiv spiritualizat şi, 
adesea, mitizat.

Deşi diferendele etnice nu sunt în general de natură economică, factorul 
economic se află totuşi, implicit, ca unul din determinanţii principali, la originea  
acestor tipuri de diferende. Acest factor acţionează în două moduri: ca produs al 
spaţiului şi în spaţiul geografic pentru care se duce disputa şi ca scop al acesteia. 
Diferendul dintre două etnii trece cu uşurinţă din sfera etnicului în cea  a politicului. 
La drept vorbind, el nu este diferend etnic – nu se duce adică între şi în sistemele de 
valori ale două sau mai multe etnii, ci între interesele acestora.

Fiind deci o expresie a confruntării de interese – care, în esenţă, sunt 
interese de natură economică, politică, socială şi culturală – diferendul etnic este 
de fapt politic. Ceea ce îl caracterizează este că preopinenţii nu constituie structuri 
politice, ci structuri etnice. La fel stau lucrurile şi cu confruntările între alte tipuri de 
minorităţi. De îndată ce confruntările au ca motiv principal interesul, este limpede 
că nu etnogeneza sau caracteristicile culturale  şi sociale ale unei entităţi (culturale, 
etnice, religioase etc.) împing la confruntare, ci interesele acestora. Or, interesele 
intră deja în sfera politicului. De unde rezultă că etniile şi alte tipuri de comunităţi fac 
efectiv politică. Unii autori consideră că, în relaţiile dintre etnii, inclusiv în relaţiile 
internaţionale dintre state şi naţionalităţi, survine, adesea, factorul psihologic şi 
cel care ţine de memoria istoriei. De multe ori, acestea sunt considerate percepţii 
exagerate.

Etniile au o existenţă istorică. Fiecare dintre ele are un timp istoric şi o anume 
energie care se manifestă în comportamentul indivizilor, în modul în care ei rămân 
fideli valorilor etniei şi se întorc mereu la ea, indiferent unde s-ar afla. Cu alte cuvinte, 
forţa etniei constă în suportul valoric al etniei, în energia ei creativă, în forţa pe care o 
transmite indivizilor, nu în agresivitatea ei, nu în modul în care este protejată. Nimeni 
nu poate proteja ceva care nu există, ceva care nu are valoare.

Între valoarea etniei şi impostura etniei există o barieră de netrecut. Impostura 
naşte totdeauna agresivitate. Valoarea naşte forţă, respect, cumpătare şi convieţuire. 
Nici o etnie n-a supravieţuit pe această lume prin agresivitate, ci prin înţelepciunea 
care rezultă totdeauna din forţa şi energia sistemului de valori. Aşadar, suportul 
supravieţuirii etniilor îl reprezintă sistemul de valori al fiecăreia şi nu doar voinţa sau 
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dorinţa unora dintre lideri sau unora dintre cei care se află în spatele liderilor.

În funcţie de entităţi comunitare şi religii, natura riscurilor care afectează 
securitatea naţională se caracterizează prin:

Pe plan intern: recrudescenţa presiunilor identitare ale unora dintre etnii, 
îndeosebi a celei maghiare; acţiuni de autonomizare a diferitelor zone pe criterii 
etnice (Covasna, Harghita); crearea unui suport economic, cultural, informaţional şi 
internaţional pentru o eventuală escaladare a diferendelor în vederea obţinerii unui 
arbitraj internaţional de tipul celui de la Viena din 1940.

Pe plan extern: presiuni exercitate de anumite grupuri, în numele unor 
organisme şi comunităţi, pentru federalizarea ţării sau pentru acordarea unor 
autonomii teritoriale etnice maghiare; presiuni exercitate de Ungaria îndeosebi 
privind crearea unor privilegii pentru etnia maghiară.

Declararea unilaterală a independenţei provinciei Kosovo, din Serbia, a readus 
în spaţiul public românesc, dezbaterile referitoare la obţinerea autonomiei teritoriale a 
aşa zisului „Ţinut secuiesc”, dezbatere provocată de liderii comunităţii maghiare din 
România, atât de cei „moderaţi”, cât şi de cei „radicali”. Reprezentanţii autorizaţi ai 
clasei politice româneşti, ai mediului academic, ai societăţii civile şi mass-media, au 
apreciat, aproape în totalitate, că nu există o similitudine între situaţia din Kosovo şi 
cea din Transilvania, respectiv din judeţele Covasna, Harghita şi parţial Mureş şi că, 
în aceste codiţii, Kosovo, nu poate constitui un precedent, în acest caz. Argumentele 
invocate sunt de domeniul evidenţei, atât cele referitoare la modul cum a gestionat 
România problema minorităţilor, după decembrie 1989, cât şi cele ce decurg din 
statutul ţării noastre de membră a Uniunii Europene şi a N.A.T.O.

Aşa după cum este cunoscut, o poziţie singulară au avut-o liderii maghiari. 
Astfel, „moderatul”, Arpad Antal, într-un interviu la radio BBC, afirma: „sunt 
momente în care ştim că nu se poate face un pas înainte, sunt momente în care 
ştim că se poate. Noi considerăm că acum este un moment prin care putem să 
sensibilizăm comunitatea internaţională în a ne sprijini aceste revendicări fără a trece 
prin anumite organe ale statului”. La rândul său, europarlamentarul László Tőkés, a 
reiterat – la întâlnirea Consiliului Naţional Secuiesc, din data de 23 februarie 2008, 
de la Sfântu Gheorghe – „necesitatea demarării negocierilor româno-maghiare  şi a 
propus ca asemenea proiectului – Ahtisaari, să fie elaborat un proiect de soluţionare 
a cauzei maghiarilor  transilvăneni, pentru a cărui protectorat ar trebui să câştige de 
partea lor un renumit politician din străinătate, solicitând Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (APCE) să demareze un raportor pentru evaluarea stării generale 
a comunităţii maghiare din Secuime”.

Faţă de noile demersuri autonomiste ale liderilor maghiari, poziţia românească 
a fost clară şi tranşantă, reamintindu-se faptul că autonomia solicitată, existentă de 
facto în zonă şi se va amplifica odată cu accelerarea procesului de descentralizare, 
fiind „la fel la Miercurea-Ciuc, ca şi la Călăraşi” (afirmaţia preşedintelui Traian 
Băsescu). În schimb, - faţă de situaţia reală existentă în judeţele Covasna, Harghita 
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şi Mureş, unde cetăţenii români de etnie maghiară sunt numeric majoritari, ca de 
obicei, părerile au fost împărţite: de la cei care afirmă că în această parte de ţară, totul 
este normal, până la cei care susţin că liderii maghiari, acţionând conform politicii 
„paşilor mărunţi”, şi folosind cu abilitate slăbiciunile unei importante părţi a mediului 
politic românesc, înaintează spre obiectivul propus: cel al obţinerii autonomiei pe 
criterii etnice a aşa zisului „Ţinut secuiesc”.12 

Şi de această dată, pe parcursul dezbaterilor din mass-media, pe această temă, 
s-a putut constata o cunoaştere superficială a situaţiei reale din judeţele Covasna, 
Harghita şi Mureş, din partea unor formatori de opinie de la importante posturi de 
televiziune şi radio, cât şi a publiciştilor de la numeroase publicaţii centrale.

Marea majoritate a populaţiei din România este de religie ortodoxă. Practic, 
nu există riscuri interne importante în acest domeniu. Există însă unele acţiuni 
îndreptate împotriva unor feţe bisericeşti, probabil şi cu scopul de a slăbi încrederea 
populaţiei în biserică. Acest lucru nu se întâmplă, deoarece românii sesizează cu 
uşurinţă adevărul şi nu pot fi induşi în eroare. Credinţa lor este statornică şi nu poate 
fi influenţată prin strategiile de imagine.

Există, totuşi, şi aici unele tensiuni: discuţii între biserici (catolici, greco-
catolici, ortodocşi etc.) pe teme de patrimoniu; combaterea unora dintre sectele 
religioase şi prevenirea extremismului religios.

Nu există o definiţie general valabilă a noţiunii de „satanism” care să 
lămurească în mod exhaustiv toate aspectele legate de acest fenomen. Acele grupări, 
care se percep şi se autodefinesc explicit ca fiind de sorginte satanistă, sunt în mod 
evident minoritare. De asemenea, o mare parte a tinerilor suspectaţi a cocheta cu 
mişcarea în sine, se folosesc pur şi simplu de o serie de elemente de „decor” din 
doctrina satanistă sau sunt etichetaţi drept „satanişti” împotriva propriei lor voinţe.13 
Însă, dincolo de semnificaţiile noţiunii în sine, mişcarea satanistă este prezentă mai 
peste tot, inclusiv în România, începând cu perioada anilor de după evenimentele 
din 1989. Cimitire devastate, pereţi exteriori ai bisericilor mâzgăliţi cu tot felul de 
inscripţii sau însemne satanice, pisici sacrificate pe altare, toate acestea nu sunt altceva 
decât mărturii indiscutabile ale prezenţei sataniste în aceste locuri. În momentul şi 
în măsura în care asemenea simptome şi evenimente se înmulţesc, şi încă într-un 
interval de scurt timp, în diferite locuri, atunci societatea se simte tot mai ameninţată 
de această mişcare, de această prezenţă. 

Aceasta, mai ales pentru faptul că în spatele unor asemenea acţiuni nu se află 
doar tineri nevinovaţi, aflaţi la vârsta pubertăţii, marcaţi de un anume teribilism 
inerent vârstei respective, ci chiar agresori şi criminali, oameni care în numele 
lui Satan, aşa cum s-a putut dovedi, ucid cu sânge rece. Dacă analizăm evoluţia 
fenomenului religios în România trebuie să recunoaştem că asistăm la o stimulare a 
activităţii bisericilor, a implicării acestora în viaţa comunităţilor şi la o amplificare a 
12  Cf. Dr. Ioan LĂCĂTUŞU, Argumente împotriva autonomiei teritoriale pe criterii etnice a aşa –zisului „Ţinut 
Secuiesc”, Editura Eurocarpatica, Sfânu Gheorghe, 2008, p.6.
13  Cf. Pr. prof. univ. dr. Nicolae ACHIMESCU, Satanismul – o expresie a violenţei împotriva lui Dumnezeu, în 
Violenţa „În numele lui Dumnezeu”- Un răspuns creştin – (Simpozion internaţional), Alba Iulia, 2002, p.112.
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proceselor de socializare religioasă. Explicaţia actualului reviriment al fenomenului 
religios în România trebuie căutată, în primul rând, în experienţa comunistă în cadrul 
căreia ateismul devenise politică de stat, iar confesiunile aveau un spaţiu restrâns 
de manifestare. Complementar acestei situaţii, o altă explicaţie constă în faptul 
că România prezintă, din punct de vedere cultural, caracteristicile unei societăţi 
tradiţionale în care predomină încrederea în biserică şi importanţa divinităţii în viaţa 
cotidiană a omului. Astfel, studii recente prezintă o situaţie a României profund 
religioasă (cel puţin la nivel declarativ), mult diferită de fenomenul religios (cel puţin 
la nivel declarativ), mult diferită de fenomenul religios observat în rândul ţărilor 
membre ale Uniunii Europene.14

Conflictualitatea de tip religios – definiţie, identificare şi evaluare

Se pune întrebarea, dacă factorul religios, prin acţiunile pe care le generează, 
poate antrena riscuri pentru securitatea naţională şi internaţională, şi dacă există 
premise favorabile pentru stimularea strategiilor ce ar trebui urmate pentru evitarea 
transformării acestui factor într-o sursă de conflict da natură religioasă.

Pornind de la ipoteza că religia este o valoare extrem de sensibilă, considerată 
uneori chiar factor generator de instabilitate sau conflict, observăm că, dacă altădată, 
începând cu epoca luminilor, statul prelua asupra lui sarcini care în mod tradiţional 
erau rezervate religiei, începându-se astfel un proces extrem de laborios de subminare 
a acesteia, pe care astăzi îl numim secularizare, acum se încearcă o altfel de strategie 
de incriminare a religiilor ca fiind responsabile de majoritatea conflictelor de pe 
glob.15276 Factorul religios este definitoriu pentru natura conflictului, în condiţiile 
în care nu există o analiză ştiinţifică riguroasă care să evalueze  conflictul ca fiind 
major religios. S-a pus de către mulţi întrebarea dacă nu cumva tocmai proiectul 
mondializării să fie cauza unor replieri identitare în jurul doctrinelor religioase, fapt 
care ar putea genera instabilitate, inclusiv în proiectul politic al extinderii Europei. 
Cunoscând dimensiunea morală a unui conflict, nu este greu să ne dăm seama că 
părţile interesate de escaladarea acestuia nu vor ezita să asocieze elementul religios 
cu adevăratele cauze care generează tensiune şi instabilitate. De aceea ar fi mai corect 
să spunem, că de cele mai multe ori religia este pretextul şi nu cauza războaielor, 
înţelegând prin aceasta că religia  nu face conflicte ci doar îmbracă conflicte, ce nu se 
deosebesc foarte mult de cele tradiţionale.

Încercând o analiză generală a caracterului identitar şi cultural al conflictului, 
observăm că majoritatea acestora se manifestă ca afirmări ale identităţii culturale 
în care religia nu contează decât ca o componentă alături de limbă, alături de alte 
credinţe, alături de ataşamentul la un teritoriu, de dorinţa de autonomie şi de alte 
14  Cf.Mr.Lector univ.drd.Mihail ANTON, Abordări sociologice privind relaţia dintre religie şi securitate, în 
Implicaţii ale religiilor asupra securităţii în contextul extinderii U.E., Editura Universităţii Naţionale de Apărare 
„CAROL I” Bucureşti, 2006, p.165.
15  Cf. Pr.lect.univ.drd.Sorin Pitic TRAN, Religia, Sursă de stabilitate sau factor de conflict?, în Biserica ortodoxă în 
Uniunea Europeană, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2006, p.244.
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chestii care ţin de personalitatea unei comunităţi.
Pentru a înţelege mai bine geneza conflictelor religioase şi evaluarea 

cadrului general în care acestea se dezvoltă, este util să se pornească de la câteva 
elemente  specifice importante, şi anume:16277 stabilirea dominantei fenomenului 
religios, cauzele şi condiţiile favorizante, influenţa pe care Bisericile tradiţionale o 
au asupra lui, influenţa generată de schimbarea axiologică a sistemelor de credinţă; 
identificarea dimensiunii religioase a conflictelor; identificarea şi caracterizarea 
elementelor fenomenului religios ce au un rol determinant în dinamica internă şi 
internaţională – vulnerabilităţi şi ameninţări de natură religioasă în mediul de 
securitate (conflicte inter-etnice, tentative de fundamentalism religios); evidenţierea 
elementelor de interferenţă dintre religie şi politică; legătura între securitate şi religie 
ca element concret în procesele de reformă democratică în diferite regiuni ale lumii 
şi ameninţările ce pot apărea pe fondul unor vulnerabilităţi crescute; rolul Bisericii 
într-o societate multiculturală, postmodernă şi democrată; locul şi rolul Bisericii 
Ortodoxe Române în epoca contemporană, în mediul intern de securitate.

Deşi în majoritatea statelor lumii religia este separată de stat, mulţi lideri 
politici utilizează totuşi percepte religioase care servesc scopurile lor.

Cauzalitatea conflictelor de tip religios

Asocierea religiei cu politica şi naţionalismul extremist a generat conflicte 
sângeroase şi în alte zone ale lumii: Balcani, Caucaz, Orientul Apropiat şi Mijlociu 
sau Extremul Orient. Extremiştii religioşi de confesiune musulmană sau dovedit a fi 
cei mai virulenţi contestatari ai expansiunii occidentale, apelând în multe cazuri la 
„metode teroriste” pentru a-şi atinge scopurile. Din această cauză pentru mulţi analişti 
religia islamică este cea care generează celelalte conflicte, concluzie confirmată în 
bună măsură şi de conflictele deschise sau latente din ultimii ani. Ca urmare  a acestei 
stări de fapt, orice conflict religios care implică musulmani sau nemusulmani are 
un grad de periculozitate ridicat atât în plan regional, cât şi global, având în vedere 
solidaritatea musulmanilor în sânul religiei lor.

Cel mai des la originea conflictelor declarate ca religioase şi care caracterizează 
în special state necreştine, stă sărăcia, asociată cu nivelul redus al educaţiei şi cu 
suprapopularea.

O investigare atentă a cauzelor conflictelor religioase contribuie la instruirea 
posibilelor evoluţii şi anume: radicalizarea adepţilor rezolvării problemelor pe cale 
conflictuală, prin menţinerea valorilor spirituale moştenite şi respingerea influenţelor 
altor civilizaţii; continuarea practicării discriminării minorităţilor religioase de către 
unele state; asocierea conflictelor religioase cu separatismul etnic şi cu naţionalismul 
în scopul obţinerii autodeterminării sau chiar a independenţei faţă de statele din 
care fac în prezent grupurile iniţiatoare ale conflictului; amplificarea tendinţelor 
hegemonice ale unor lideri politici şi religioşi care folosesc religia pentru promovarea 
16 Ibidem, p.245.
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dorinţelor lor de putere; amplificarea curentului respingerii globalizării, asociat cu 
civilizaţia creştină occidentală, de către islamism, confucianism, budism şi hinduism.

Ca şi în cazul conflictelor interetnice, conflictele religioase au o mare 
încărcătură emoţională şi sunt influenţate de mulţi factori care trebuie identificaţi 
înainte de declanşarea procesului de soluţionare.

Cea mai bună soluţie pentru eliminarea conflictelor religioase este prevenirea, 
însă deocamdată condiţiile existente la nivel internaţional nu întrunesc toate criteriile 
pentru elaborarea şi implementarea unor măsuri preventive eficiente. Astfel sistemul 
de securitate internaţională nu dispune de instrumente adecvate pentru monitorizarea 
evenimentelor, identificarea în timp oportun a apariţiei indicilor de evoluţie spre 
conflict a unor stări de tensiune şi a mijloacelor de acţiune politică, diplomatică, 
economică şi la nevoie militară pentru preîntâmpinarea apariţiei crizelor şi 
împiedicarea evoluţiei spre conflict.

Apelul la metode teroriste de promovare a ideilor şi intereselor unor religii şi  
etnii, precum şi posibila coordonare a acţiunilor unor lideri ai unor etnii, respectiv 
cei aparţinând diferitelor confesiuni religioase, cu lideri ai unor mişcări extremiste 
religioase, impun o serie de măsuri necesare pentru menţinerea unei capacităţi de 
reacţie credibile a structurilor cu responsabilităţi în domeniul securităţii şi apărării 
naţionale: monitorizarea permanentă a situaţiei în zonele de conflict sau cu potenţial 
conflictual şi întocmirea unor prognoze privind evoluţia evenimentelor; evaluarea 
impactului pe care ar putea să-l aibă un conflict asupra securităţii naţionale, regionale 
şi internaţionale, pe termen scurt, mediu şi lung; prezentarea concluziilor din analiza 
situaţiei şi propunerea de soluţii autorităţilor investite în acest sens în scopul eliminării 
efectelor negative ale conflictelor asupra securităţii naţionale, regionale şi mondiale; 
cooperarea permanentă între actorii internaţionali pentru informare reciprocă şi 
coordonarea planurilor şi a programelor de acţiune; accentuarea caracterului proactiv 
al strategiilor din toate domeniile care contribuie la edificarea securităţii şi apărării 
naţionale.

Aşadar realitatea lumii moderne ne îndeamnă să considerăm că, pe lângă 
factorii politic, economic şi militar, cel cultural şi după cum ne-a demonstrat istoria 
ultimului deceniu, în special cel cultural religios au jucat un rol major în actuala 
configuraţie a mediului global de securitate. Dacă, însă acţiunile unor factori precum 
cel politic, cel economic şi cel militar pot fi cuantificate relativ uşor, în ceea ce 
priveşte factorul cultural religios, acesta este dificil de cuantificat, tocmai datorită 
caracterului său, dat de corpusul de idei, mentalităţi şi filozofii aparţinând unor 
culturi şi civilizaţii diferite.

În loc de concluzie

Faimoasa teorie a lui Samuel Huntington – ciocnirea civilizaţiilor – prezice 
„înlocuirea graniţelor politice şi ideologice ale Războiului  Rece cu puncte de criză 
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şi vărsări de sânge la confluenţa dintre civilizaţii”.17 Această sumbră perspectivă este 
întărită de unii extremişti religioşi care îşi doresc puterea politică şi, profitând de 
condiţiile sociale şi economice precare în care trăiesc cei mai mulţi adepţi ai altor 
religii decât creştinismul , acuză „globalizarea, lumea creştină şi evreii” de această 
situaţie şi promit îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi apărarea credinţei strămoşeşti 
prin lupta împotriva celor care se fac vinovaţi de această stare.18 Există oameni 
care cred că Occidentul a înlocuit misionarismul pentru extinderea creştinismului 
cu retorica universalismului, a drepturilor omului, a democraţiei şi a economiei de 
piaţă, adică o altă modalitate de a-şi extinde sfera de influenţă şi dominaţie.

Lumea de astăzi, golită de sens în secolul trecut şi intrând acum într-un 
secol al vitezei, are nevoie deopotrivă de conştiinţa religioasă ca de o frână, adică 
de cunoaşterea propriilor limite şi de acceptarea lor responsabilă cât şi de speranţa 
că nu este părăsită de Dumnezeu, căci numai această speranţă îi poate umple golul 
sufletesc de care suferă omul modern şi pe care nici un progres tehnic sau ştiinţific 
nu este în stare să-l umple.

Ca să putem înţelege rolul religiei la început de mileniu trei, posibilităţile, 
provocările şi capcanele cu care se confruntă omul religios şi diferite instituţii 
religioase contemporane, nu trebuie să ne oprim doar la teorii sociale referitoare la 
modernitate şi la modernitatea târzie sau postmodernitate. Pentru a fi conduşi la o 
mai responsabilă înţelegere şi apropiere  a faptului religios, trebuie să avem în vedere 
în primul rând studiul marilor tradiţii religioase ale umanităţii.

Religia devine astfel aducerea aminte a unui trecut, analizare permanentă 
a acestuia. Cealaltă etimologie provine din „religare” şi are sens de „a lega”, „a 
fixa”, aşa cum se întâmplă în multe regiuni ale lumii: religia uneşte, construieşte şi 
fundamentează coeziunea socială, 19 coeziune socială care, pe lângă componenţa 
religioasă, dispune şi de aportul limbii, al tradiţiei istorice şi al ataşamentului de 
un anumit teritoriu. Aceasta înseamnă o cultură comună,  modele şi norme de 
comportament unitare. Religia a avut în evoluţia sa istorică sensuri diferite, după 
faptele semnificative din viaţa societăţii. Religia poate însemna principii morale, 
rituri, dar şi modul de a gândi, de a se raporta la sacru şi de a trăi sacrul, propriu unui 
grup, deci înseamnă un sistem de viaţă al grupului respectiv, sau, cum este cazul la 
români, un factor constitutiv al etnogenezei. 

În trecut, religiile determinau toate aspectele vieţii umane deţinând o foarte 
complexă componenţă: se întreţeseau aşadar cu filozofia, medicina, legislaţia, 
politica, arta, formele de recreaţie. 

Însă în epoca noastră, aceste sectoare ale vieţii au dobândit ipostaze şi 
consistenţe autonome speciale. Foarte mulţi factori indiferenţi din punct de vedere 
religios, precum dezvoltarea ştiinţifică şi tehnologică accelerată, dreptul internaţional, 
organismele internaţionale care acţionează în baza unor programe  de perspectivă 
17  Cf.Samuel P. HUNTINGTON, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea Ordinii Mondiale, Editura ANTET, 1997, p.22.
18  Cf.Dr. Mihail ORZEAŢĂ, Lecţiile istoriei care trebuie reînvăţate, în Impact strategic, nr.2/2006, p.16.
19 Cf. .Mr.drd.Mihail ANTON, Op.cit., p.160
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mondială, au fost caracterizaţi ca produse secularizate ale religiei şi în special ale 
culturii creştine. Aceşti factori „nereligioşi” nu trebuie înfruntaţi ca adversari, ci 
abordaţi ca parteneri în înfăptuirea idealurilor universale spirituale care urmăresc 
înţelegerea şi apropierea universală. Ceea ce se cere nu este tutelarea sau crearea  unui 
front comun al religiilor împotriva altor forţe spirituale ale lumii contemporane, într-o 
mentalitate  ofensivă de tipul cruciadelor, ci o contribuţie substanţială la abordarea 
circumstanţelor nou-create, prin conlucrarea tuturor factorilor într-un dialog deschis 
ambelor dimensiuni, verticală şi orizontală (transcendentă şi imanentă).

Religia este o componentă importantă a culturii politice în multe ţări,20 şi 
aceasta datorită puterii ei de a legitima autoritatea laică. Se spune despre religie că,  
pretinzând că se află deasupra lumii pământeşti, mai degrabă oferă decât primeşte 
legitimitate. Lucrul acesta se observă foarte clar în istoria poporului român. Toate 
marile evenimente social-politice care i-au marcat existenţa, au fost legitimate şi  
încununate chiar de evenimente religioase bisericeşti (în 1330 s-a înfiinţat Statul 
feudal Ţara Românească, 1359 a fost recunoscut oficial şi de Imperiul Bizantin şi 
Patriarhia Ecumenică prin înfiinţarea Mitropoliei Ungrovlahiei etc.)21.

Este îndeobşte cunoscut faptul că statele comuniste au încercat să construiască 
o cultură politică din care religia era complet eliminată. Religia nu avea nici un rol în 
construcţia socialismului şi în formarea omului nou, fiind doar „un atribut al acelor 
nefericiţi care erau forţaţi să îndure  fărădelegile capitalismului”.22 Începând cu 
ultimul deceniu al secolului trecut, statele est-europene, foste comuniste, au repermis, 
în mod oficial, exprimarea tradiţiilor religioase în legătură cu care comunismul a 
eşuat în efortul său de a le elimina.

Simultan cu renaşterea Ortodoxiei în republicile slave şi în România, a avut 
loc şi o renaştere islamică care a traversat Asia Centrală, urmărindu-se prin ea 
reafirmarea identităţilor pe care Moscova le suprimase timp de decenii.

De fapt, adevărata redeşteptare globală a religiei s-a produs câteva decenii 
mai devreme, începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea, când modernizarea 
sub expresie economică şi socială a devenit globală în amploare. Astăzi, importanţa 
religiei se evidenţiază dramatic prin resurgenţa Islamului, mişcările fundamentaliste 
de inspiraţie islamică răspândindu-se într-un ritm rapid, deoarece par să răspundă 
nevoilor umane resimţite o perioadă mai mult sau mai puţin îndelungată.

O problemă delicată cu care se confruntă, societatea europeană contemporană, 
chiar în contextul extinderii Uniunii, în afară de pluralismul şi sincretismul religios, 
şi raportarea lor la adevăr, o constituie prezenţa tot mai simţită a islamismului.

Această problemă trebuie să fie dezbătută cu multă seriozitate, cu competenţă, 
şi în acelaşi timp cu multă delicateţe şi sensibilitate, pentru că  în esenţă este vorba 
de o întâlnire între civilizaţii şi culturi total diferite ce se exprimă prin sensibilităţi 
specifice, care sub nici o formă nu trebuie  stârnite sau neglijate. Să nu uităm că 
20  Cf.Remond Rene, Religie şi societate în Europa, Editura Polirom,  p.26.
21 Cf.Pr.prof.dr.Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol.1, ed.2, Editura EIBMBOR, 
Bucureşti,1991,P.255-256.
22  Ibidem
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dincolo de aparenţele istorice, monoteismul este factorul de coeziune a celor trei 
mari religii care se întâlnesc  acum în Europa, creştinismul, iudaismul şi islamismul, 
întrucât toate trei sunt de sorginte avraamică şi aceasta ar face să se impună în Europa 
dialogul interreligios şi dialogul cu toţi oamenii de ştiinţă de pretutindeni, nu numai 
cel ecumenic şi interconfesional care şi-au făurit deja tradiţie în acest sens.

La modul general, religia este relevantă de orice conflict, întrucât vorbeşte de 
viaţă şi de moarte, de război sfânt sau de război drept.

Religia în epoca contemporană, continuă să fie o prezenţă vie în viaţa 
umanităţii, indiferent de spaţiul geografic, şi cu atât mai mult, am putea spune 
lucrul acesta pentru spaţiul  Uniunii Europene, unde creştinismul este o componentă 
esenţială a identităţii europene. Creştinismul şi-a pus pecetea asupra Continentului 
european. Cultura şi spiritualitatea europeană este de sorginte creştină şi poartă 
amprentă eclesiastică, şi tocmai prin aceasta se deosebeşte Europa de alte continente. 
E drept, acum lumea occidentală post-industrială este plină de contradicţii. Pe de o 
parte ateismul şi raţionalismul ocupă poziţii solide, ca şi secularizarea care arată că 
în acel sistem religia îşi pierde din importanţa ce o avea în funcţionarea sistemului 
social, dar pe o altă parte nici  legiferarea şi generalizarea dreptului la credinţă nu 
sunt minimalizate. 

La fel, în spaţiile fostelor state comuniste, unde se edifică societăţi democratice, 
libertatea credinţei este consacrată prin lege şi în mare măsură respectată în viaţa 
societăţii. 

Se poate afirma, cu precauţie însă, că procesele de extindere a democraţiei şi 
economiei libere, cu tehnologie avansată, au indus un model de societate european, în 
curs de edificare, în care problemele religiei şi credinţei au încetat să mai fie abordate 
ca „afaceri de stat”. De aceea, în acest spaţiu european tensiunile şi conflictele  
religioase se pot transforma  mai greu în ciocniri violente, armate. Acesta este un 
semn edificator că în momentul în care religia  se poate manifesta în condiţii de 
libertate ea poate deveni  un element de stabilitate care nu trebuie neglijat.

Sondajele din ultimii  ani revelează faptul că peste 90 % din populaţia 
României este religioasă (86% aparţinând Bisericii Ortodoxe), peste 60% participă 
la servicii religioase cel puţin cu ocazia marilor sărbători, 17 % frecventează Biserica 
cu regularitate. Această situaţie situează România pe primele locuri în Europa.23

Însă, paradoxal, România ocupă în acelaşi timp, locuri fruntaşe şi în majoritatea 
sondajelor internaţionale referitoare la avort, corupţie şi criminalitate. Ori tocmai 
acest contrast  frapant face şi mai mult ca studiul religiozităţii, al impactului ei social 
precum şi al potenţialului ei de a fi un agent credibil al îmbunătăţirii vieţii sociale, să 
devină un imperativ al vremii noastre.

Afirmarea identităţii cultural-religioase într-o „Europă a naţiunilor” reprezintă 
alt element fundamental al coagulării unei stări de securitate culturală, complementară 
securităţii social economice. Garantarea şi întărirea securităţii culturale naţionale, 
în condiţiile unei reale deschideri spre cultura universală, stimulează procesele de 
23  Cf.http:/www.recensamant.ro; şi www.infoeuropa.ro
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afirmare a identităţilor individuale, coagulând un mediu intern de securitate, în 
care individul se regăseşte în sistemul de valori al societăţii. Asigurarea securităţii 
individului cimentează unitatea de voinţă şi acţiune a comunităţii sociale şi 
descurajează fenomenele de înstrăinare culturală, care stau la baza a numeroase forme 
de comportament antisocial (terorism, crimă organizată, corupţie, etc.).24 În ceea 
ce priveşte manifestarea vieţii religioase  pe plan intern, considerăm că fenomenul 
religios din România nu ridică probleme serioase – din categoria vulnerabilităţilor 
şi riscurilor  pentru securitatea naţională. Vulnerabilităţile şi ameninţările cultural – 
religioase; factorii politici şi religioşi au stabilit norme şi canale fireşti de comunicare 
şi interacţiune. Riscurile de natură etno-religioasă sunt de asemenea foarte reduse, 
mai ales că între marile biserici creştine din România se desfăşoară o robustă relaţie 
de cooperare ecumenică.

24  Cf.Pr.lect.univ.drd.Sorin Pitic TRAN, Op. Cit.,  p.250.
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Abstract

Strategiile de combatere a fenomenului terorist pun şi trebuie să 
pună în operă numeroasele decizii politice luate în acest sens. Practic, după 
atacurile de la 11 septembrie 2001, nu există stat important, organizaţie 
internaţională, alianţă sau coaliţie care să nu fi abordat, într-o formă sau 
alta, problema combaterii terorismului. Uniunea Europeană promovează un 
sistem multilateral eficace, bazat pe Charta Naţiunilor Unite, dar nu acordă 
terorismului o importanţă mai mare decât altor probleme la fel de grave cu 
care se confruntă omenirea şi, îndeosebi, continentul european (securitatea 
energetică, migraţia ilegală, recrudescenţa traficului de droguri, de arme, de 
persoane şi de materiale speciale, criminalitatea transfrontalieră organizată 
etc. În aceeaşi măsură, este importantă şi consolidarea democraţiilor, a 
suveranităţii statelor de drept, rezolvarea problemelor extrem de complexe 
pe care le ridică actuala criză financiară, contracararea efectelor încălzirii 
globale etc.  O ordine internaţională fundamentată pe state democratice, bine 
guvernate constituie garanţia cea mai bună de securitate. Cu alte cuvinte, acest 
concept cere un sistem de strategii directe şi indirecte prin care, realizându-
se dezideratele politice ale unor guvernări democratice şi ale unei politici 
internaţionale bazată pe Charta ONU, se înfăptuieşte, în mod indirect şi o 
reducere la maximum a faliilor şi zonelor care generează terorism. 

Cuvinte-cheie: terorism, strategie, combatere, antiterorism, contrateorism

Introducere

Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, la 8 octombrie 2004, o rezoluţie 
– 1566 – de luptă împotriva terorismului2. Ea urmează rezoluţiei 1267, 

din 15 octombrie 1999, rezoluţiei 1373 din 28 septembrie 2001, rezoluţiei 1540 
din 28 aprilie 2004 şi altora. Consiliul de Securitate reafirmă că terorismul, sub 

1 Doctorand la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
2  http://www.diplomatie.gouv.fr/actu/bulletin.asp?liste=20041012.

STRATEGII DE PREVENIRE  
ŞI COMBATERE A TERORISMULUI
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toate formele şi manifestările, constituie una dintre cele mai grave ameninţări 
contra păcii şi securităţii internaţionale. El afectează dezvoltarea economică şi 
socială a tuturor statelor, precum şi stabilitatea şi prosperitatea mondială.  Rezoluţia 
este foarte cuprinzătoare şi, la data respectivă, ea a constituit un document foarte 
important.  Cele 12 puncte ale Rezoluţiei 1566 din 8 octombrie 2004 condamnă 
cu cea mai mare energie orice acte de terorism, cheamă toate statele să coopereze 
în lupta împotriva terorismului, să adopte, prin consens, proiectul Convenţiei 
generale asupra terorismului internaţional şi proiectul Convenţiei internaţionale 
pentru combaterea actelor terorismului nuclear, în virtutea obligaţiilor ce le revin 
prin dreptul internaţional, amintind că nu există nici o circumstanţă care să justifice 
adăpostirea sau finanţarea actelor de terorism. Se cere, de asemenea, organizaţiilor 
internaţionale, regionale şi sub-regionale să conlucreze pentru combaterea acestui 
flagel, consolidând cooperarea cu ONU şi îndeosebi cu Comitetul împotriva 
terorismului. Rezoluţia fixează o mulţime de sarcini pentru acest comitet, îndeosebi în 
ceea ce priveşte concertarea eforturilor tuturor statelor, organizaţiilor şi organismelor 
internaţionale în aplicarea rezoluţiei 1373 din 2001 referitoare la tăierea căilor de 
finanţare a terorismului. 

În acest sens, s-a hotărât crearea unor grupuri de lucru, compuse din membrii 
Consiliului, care să examineze modul în care se îndeplinesc măsurile luate împotriva 
reţelei Al-Qaeda şi altor organizaţii şi reţele teroriste. În acest interval de timp, au 
for întocmite numeroase rapoarte, studii, analize etc. Pe timpul administraţiei Bush, 
acestea au fost foarte frecvente, după care, odată cu trecerea timpului şi declanşarea 
crizei actuale (2008), au apărut alte priorităţi. Terorismul a continuat, totuşi, să 
fie, alături de existenţa şi proliferarea armelor de distrugere în masă, una dintre 
principalele ameninţări la adresa securităţii. 

De problematica terorismului se preocupă şi ţările care fac parte din 
Comunitatea Statelor Independente. Pe 24 ianuarie 2005, la Moscova, a fost adoptat 
un plan de acţiune şi de luptă împotriva terorismului pentru anul 2005. Aceste planuri 
au fost elaborare şi pentru anii următori. Ele sunt  o continuare a unei cooperări 
de câţiva ani în acest domeniu între ţările care alcătuiesc CSI. În cadrul operaţiei 
preventive „Typon“, spre exemplu, a fost arestat unul dintre liderii organizaţiei 
extremiste internaţionale Hizb-ut-Tahrir, împotriva căruia fusese emis un mandat de 
arestare de către organele judiciare din Uzbekistan. În 2004, Ministerul de Interne 
al Rusiei căuta peste o sută de terorişti care acţionau în Caucazul de Nord. Au fost 
declanşate, în cadrul CSI, operaţiile „Nomazii“, „Căutarea“ şi „Lanţul“, operaţii care 
se desfăşoară cu regularitate la frontierele Rusiei, Ucrainei şi Republicii Belarus. 
Rusia dispune de un Fond Federal Integrat de Informaţii, care conţine date privind 
terorismul şi criminalitatea, la care au acces şi alte ţări din CSI. Numai banca de date 
a unui singur birou dispunea, în 2005, spre exemplu,  de peste 2.500 de dosare asupra 
persoanelor, grupurilor şi organizaţiilor care desfăşoară activităţi teroriste. Acest plan, 
în virtutea experienţei anterioare, avea i are şi în continuare ca prioritate cooperarea 
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dintre statele CSI în distrugerea filierelor de finanţare a teroriştilor. Operaţiile 
speciale desfăşurate de Rusia împreună cu Kazahstanul au dus la distrugerea unui 
grup criminal din Daghestan care alimenta cu fonduri reţelele teroriste din Caucazul 
de Nord pentru a-şi procura armamentul şi muniţiile necesare. 

După aprecierile experţilor organelor judiciare ruse, o mare parte din resursele 
financiare destinate finanţării organizaţiilor teroriste sunt asigurate de activitatea 
grupurilor criminale etnice, iar cea mai mare parte a veniturilor criminale provin din 
traficul de stupefiante. Rusia este foarte interesată de o bună cooperare cu ţările CSI 
în acest domeniu, întrucât unele dintre grupurile teroriste care acţionează în această 
ţară se infiltrează printre refugiaţi şi muncitori sezonieri. Măsurile luate de Serviciul 
federal rus al migraţiilor au permis arestarea, în 2005, a 314 criminali împotriva 
cărora fuseseră emise mandate de arestare. 

Şi China susţine lupta împotriva terorismului de orice fel3, întrucât ea însăşi se 
consideră a fi victimă a terorismului. Potrivit declaraţiilor oficiale, China acţionează 
împreună cu comunitatea internaţională, împotriva reţelelor şi organizaţiilor teroriste. 

La 1 ianuarie 2005, în Germania, a intrat în vigoare o nouă lege asupra 
imigrării, care are în vedere realităţile concrete privind existenţa pe teritoriul german 
a unor posibile puncte sau filiere ale unor reţele teroriste. Pe baza acestei legi, 
landurile au  expulzat sute de islamişti, consideraţi periculoşi. În Germania, numărul 
islamiştilor predispuşi la acte violente era, în 2005, în jur de 300. De acest lucru se 
ocupă Curtea Federală Administrativă. A fost, de asemenea, facilitată, prin noua lege, 
expulzarea conducătorilor organizaţiilor interzise, a simpatizanţilor terorismului şi a 
„predicatorilor de ură“4.  

Strategiile de combatere a terorismului (care pun în aplicare decizii politice 
corespunzătoare, adică legi, convenţii, acorduri etc.) trebuie să definească clar forţele, 
mijloacele, sistemele de pregătire şi de acţiune pentru combaterea terorismului de 
orice fel, atât prin mijloace defensive, antiteroriste, cât şi prin mijloace ofensive, 
contrateroriste. Cele defensive se referă la forţe, mijloace, resurse şi acţiuni de 
protecţie a populaţiei, proprietăţii, infrastructurii şi instituţiilor împotriva atacurilor 
teroriste de orice fel, iar cele contrateroriste au în vedere forţele, mijloacele resursele 
şi acţiunilor folosite pentru descoperirea şi anihilarea cauzelor terorismului, a 
reţelelor şi organizaţiilor teroriste de orice fel şi, evident, prevenirea acţiunilor 
acestora, iar în caz că se produc, lichidarea efectelor. Strategiile de combatere a 
terorismului, indiferent de componentele şi configuraţia lor, pot fi strategii directe, 
prin care se fixează forţele, mijloacele şi modalităţile de apărare împotriva acţiunilor 
teroriste şi cele de lovire directă a bazelor şi reţelelor teroriste, aşa cum s-au petrecut 
lucrurile în Afghanistan, sau indirecte, prin care se vizează lichidarea surselor şi 
resurselor materiale şi financiare ale terorismului, eradicarea cauzelor şi situaţiilor 
care generează terorism. 

3  http://by3fd.bay3.hotmail.msn.com/cgi-bin/getmsg? 
4  http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=91&art_id=202806, Vers l’expulsion d’islamistes
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1. Dinamica fenomenului terorist actual

Există patru categorii de cauze ale terorismului: cele care ţin de sentimentul 
de insecuritate şi, în consecinţă, de criza de identitate naţională, etnică, culturală 
şi chiar individuală; cele care ţin de criza de sistem politic (regimuri totalitare, 
dictaturi militare), de lupta pentru putere şi pentru impunerea autorităţii (de stat, de 
partid, de grup, de interese); cele care ţin de mondializarea haosului în folosul lumii 
interlope şi cercurilor de interese (economice, politice şi financiare) ce nu vor să se 
supună autorităţii dreptului internaţional; cele care ţin de natura umană (sentimentul 
înstrăinării, degradarea condiţiei umane, îmbogăţire, influenţă etc.)5.

Elemente de socilogie a terorismului

Există câteva elemente importante care ţin de sociologia terorismului. Ele 
ne dau o imagine reală asupra conexiunilor interne ale acestui fenomen şi ajută 
la cunoaşterea lui. În aproape toate situaţiile, mişcările teroriste sunt efectuate, în 
general, de persoane tinere (majoritatea teroriştilor şi a membrilor organizaţiilor de 
tip terorist au sub 30 de ani).

Teroriştii din extrema dreaptă sunt recrutaţi îndeosebi dintre bărbaţii din rândul 
claselor sărace, din lumea a treia şi rareori din mediul intelectual pur. Totuşi, unii 
dintre terorişti – inclusiv cei care au acţionat în cadrul atentatelor de la 11 septembrie 
2001 –, sunt persoane instruite, cu numeroase cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi 
obţinute chiar în cadrul civilizaţiei pe care o atacă. De aici se desprinde concluzia 
că fanatismul acestora (cauza pentru care luptă) este atât de mare, încât depăşeşte 
efectul educaţional al învăţăturii şi instruirii, al sistemelor de valori în care se produce 
această instruire. Majoritatea teroriştilor din extrema dreaptă trăiesc în oraşe mici şi 
sunt credincioşi, chiar fanatici. Totuşi, o parte dintre teroriştii care acţionează asupra 
civilizaţiei occidentale trăiesc chir în marile metropole ale acesteia şi este foarte greu 
să fie depistaţi şi anihilaţi. În mişcările de extremă stângă sunt admise şi femei (până 
la o treime), iar recrutarea teroriştilor se face din clasa burgheză mijlocie şi înaltă, 
trăiesc în mari oraşe şi sunt, în genere, necredincioşi sau, în orice caz, fără să aparţină 
unei anume religii.

Elemente de psihologie a mişcărilor teroriste

Terorismul este o acţiune extremă, fără logică şi fără raţiune, iar încercarea de 
a investiga, evalua şi explica, prin mijloace şi metodologii ale cunoaşterii obişnuite, 
chiar ale cunoaşterii ştiinţifice, nu este totdeauna reuşită, întrucât terorismul este un 
5  CSSAS, Terorismul, Editura AISM, Bucureşti, 2002, pp. 72-75
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fenomen paradoxal, care iese din logica de tip raţiune suficientă.
În parte, terorişti sunt personalităţi dezechilibrate, obsesive, cu ambiţii 

foarte mari, invers proporţionale cu capacităţile lor reale, care dispreţuiesc viaţa şi 
idealizează obiective ciudate. Această caracteristică nu este numai a terorismului 
patologic, a terorismului  răzbunător, ci aproape a orice forme de terorism, terorismul 
însuşi ieşind din sfera comportamentului normal. 

Teroriştii sunt persoane cu idei fixe şi convingeri inşanjabile. Tocmai de aceea 
devin terorişti. Combaterea lor nu se poate realiza prin aceleaşi mijloace prin care, 
spre exemplu, sunt combătuţi infractorii sau cei care fac parte din criminalitatea 
organizată. Este nevoie de alte mijloace şi de ale metodologii, care pot răspunde 
provocării de tip terorist,

Teroriştii din cadrul mişcărilor de extremă stângă au obsesia grupului, a 
colectivităţii, manifestă devotament excesiv faţă de sloganuri, precepte, idei etc.

Teroriştii din cadrul mişcărilor de extremă dreaptă rămân cel mai adesea în 
identităţi slab organizate, chiar dezorganizate, nu comunică cu exteriorul incintei, au 
o imagine fixă amic-inamic, cred în ritualuri simbolice, în jurăminte de răzbunare, în 
justiţia poporului, în pedepsirea trădătorilor, în clipa judecăţii etc., pe când teroriştii 
de extremă stângă au nevoie de un fel de solidaritate, de un spirit camaraderesc, de 
ideea de mare familie care trebuie să acţioneze împreună împotriva duşmanilor etc. 
Teroriştii din reţeaua Al Qaeda, spre exemplu, sunt, unii dintre ei, vechi camarazi, 
legaţi între ei prin experienţa războaielor din Afganistan şi din alte locuri şi cultivă 
spiritul de reţea, ceea ce le conferă forţă, modernitate şi capacitatea de a surprinde. 

Liderii întreţin acest spirit şi creează un cult în jurul lor; ei se consideră aleşi, 
unşi, trimişi să facă dreptate, să negocieze etc.

Există mai multe feluri de terorism: cel care critică, în mod spectaculos, prin 
toate mijloacele posibile, societatea, autoritatea şi promite că va schimba lumea, 
pedepsindu-i pe „ticăloşi“ şi pe „necredincioşi“ şi instaurând o altă societate; cel care 
vizează răzbunarea împotriva vinovaţilor; cel care urmăreşte întoarcerea la origini 
şi distrugerea civilizaţiei actuale care a degradat mediul şi omenirea; terorismul 
punitiv; terorismul patologic.

Toate aceste forme de terorism, dar şi altele, numeroase (terorism individual, 
de grup, de reţea, politic, ideologic, economic, religios, virtual etc.) acţionează prin 
fel de fel de metode şi procedee, imposibil de inventariat şi de gestionat, întrucât 
terorismul este un fenomen de tip creativ, în care contează foarte mult surprinderea. 
Este una dintre puţinele acţiuni de astăzi prin carte se poate realiza surprinderea, 
chiar la nivel strategic.:â

Terorişti urmăresc: atacarea unor simboluri, monumente, cimitire, clădiri 
importante, poduri, complexe arhitecturale; să demonstreze lumii că există o forţă 
deasupra statelor, armatelor, partidelor, instituţiilor şi ordinii existente, care-i va 
pedepsi pe toţi cei ce nu cred în ea; să provoace reacţii virulente ale autorităţilor 
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pentru a le putea acuza şi a atrage în felul acesta de partea lor opinia publică; să 
provoace panică şi nesiguranţă; să creeze impresia că există o zi de apoi şi că ea nu 
este prea departe.

Astfel, unele mişcări teroriste – mai ales cele care vin dinspre zona ideologică 
marxistă – speră să provoace revoluţia mondială sau o formă foarte violentă a 
acesteia. 

Dar formele acestea de terorism politic şi ideologic nu mai sunt atât de acute 
după încheierea Războiului Rece. Astăzi, predomină formele de terorism extremist, de 
sorginte religioasă sau etnică, dar şi de factură civilizaţională. De aici nu se desprinde 
concluzia că acest tip de terorism a încetat, ci doar aceea că îşi caută noi forme de 
exprimare, cum ar fi cele care ţin de ciberterorism sau de terorismul mediatic. Însă, 
deocamdată, aceste tipuri de terorism – cele care vizează instaurarea unei noi rodini 
în lume – nu sunt prea agreabile, întrucât nu vizează spectaculosul, sunt invizibile şi, 
deci, nu înspăimântă.

Mişcările teroriste proliferează şi se diversifică. Cu toată reacţia relativ unitară 
a lumii civilizate împotriva terorismului, nu se poate spune că efectul va fi foarte mare 
şi că, într-un timp relativ scurt, va duce la eradicarea acestei ameninţări. Dimpotrivă, 
cu cât lumea devine mai complexă, cu atât ameninţările de tip extremist (între care se 
diferenţiază net cele teroriste) vor fi mai numeroase. 

Mulţi teoreticieni definesc terorismul ca războiul celui slab împotriva celui 
puternic. Aceste definiţii sunt relative şi vin, de regulă, din partea celor puternici. 
La originea sa, terorismul a fost un mijloc al celor puternici pentru supunerea celor 
slabi. Nici acum nu se poate spune că o astfel de perspectivă a dispărut. Acţiunile 
unora dintre ţările occidentale sunt percepute în multe locuri de pe planetă ca fiind de 
tip terorist. În condiţiile actuale, terorismul este, deopotrivă, acţiune (sau reacţie) a 
celui slab împotriva celui puternic, dar şi acţiune a celui puternic pentru a-şi extinde 
puterea.

Tendinţele în evoluţia mişcărilor de tip terorist îmbracă un spectru foarte larg, 
având, în general, următoarea configuraţie: recrudescenţa violenţei;  intensificarea 
loviturilor asupra punctelor vulnerabile ale societăţilor şi, deopotrivă, asupra zonelor 
vitale; folosirea pe scară largă a terorismului extrem, a terorismului sinucigaş, a 
terorismului kamikaze; diversificarea mijloacelor teroriste, folosirea loviturilor la 
distanţă; apariţia probabilă a terorismului genetic; dezvoltarea ciberterorismului 
şi utilizarea loviturilor de tip cosmic (spre exemplu, ar putea fi folosite sistemele 
asemănătoare programului HAARP (High Active Auroral Research Program) 
pentru crearea unor găuri în ionosferă prin care să pătrundă razele cosmice care sunt 
distructive, în situaţia în care teroriştii vor avea acces la o astfel de tehnologie foarte 
modernă şi foarte costisitoare).

Este posibil ca, în viitor, tipurile de terorism cu care s-ar putea confrunta lumea 
să evolueze pe următoarele paliere: terorismul politic (terorismul puterii);  terorismul 
ideologic; terorismul pe suport religios (care foloseşte ca pretext religia); terorismul 
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identitar; terorismul infracţional; ciberterorismul; terorismul economic; terorismul 
cosmic; terorismul genetic; terorismul biologic (bioterorismul); terorismul sexual.

Terorismul politic este acelaşi de când e lumea. El nu se schimbă niciodată. 
Nici mijloacele nu suferă schimbări radicale. Mereu vor fi folosite asasinatul politic, 
hărţuirea sângeroasă, luarea de ostatici, satanizarea liderilor şi, bineînţeles, lovitura 
armată.

Terorismul ideologic foloseşte ca pretext ideologia. Cine nu are aceleaşi idei, 
trebuie distrus. Teroriştii de tip ideologic nu acceptă diversitatea ideilor. Tot ce nu 
este ca ei, tot ce nu gândeşte ca ei este inamic şi, deci trebuie distrus.

Terorismul pe suport religios (care foloseşte ca pretext religia) este, de fapt, 
un terorism politic, întrucât nu diferenţele de tip religios în generează, ci interesele 
care-şi caută ca suport fundamente religioase. 

Terorismul identitar, care, într-un fel, este cel clasic, cel protestatar, s-ar putea 
să aibă ca principali actori identităţile de tip etnic şi religios, grupuri extremiste, 
alte grupuri în general antisociale şi, mai ales, entităţi care se situează pe poziţii de 
neacceptare a ordinii post-haos şi cu atât mai puţin a noii ordini mondiale.

Ciberterorismul cunoaşte deja o evoluţie care începe să îngrijoreze. El vizează 
nu doar reţelele Internet, ci şi iniţierea unor „lovituri de decapitare“ fără precedent. 
Este vorba de atacarea bazelor de date, a sistemelor de conducere şi mai ales a 
sistemelor de securitate nucleară, biologică şi financiară.

Şi în viitor, terorismul economic (cu finalitate în domeniul economic) va ocupa 
un loc important. El va veni, pe de o parte, din rândul lumii interlope, care doreşte 
să prelungească starea de haos, şi, pe de altă parte, din partea unor cercuri politice 
şi economice care doresc să se menţină cu orice preţ în vârful ierarhiei economice.

Terorismul cosmic nu-şi anunţă încă o prezenţă prea apropiată. Cosmosul este 
stăpânit (atât cât e stăpânit) de un număr limitat de ţări, iar bătălia pentru el nu are, 
deocamdată, decât o un obiectiv strategic global. Terorismul cosmic va apărea în 
momentul când cosmosul va fi un spaţiu din care se va putea acţiona cu uşurinţă 
oricând şi împotriva oricui. Iar acest timp nu este prea departe. Lumea nu are nici un 
fel de protecţie anticosmică.

Terorismul genetic va fi, probabil, cel care va atenta la informaţia prin care 
se transmite viaţa. Terorismul genetic ar putea fi încadrat şi în ceea ce numim biote-
rorism. Totuşi, terorismul genetic – care nu va întârzia să apară – nu este doar folosirea 
unor mijloace de atac biologic împotriva vieţii umane sau animale. El este un atac 
asupra informaţiei ereditare şi vizează nu doar uciderea, ci şi crearea unor mutanţi, 
schimbarea naturii, distrugerea populaţiilor, a speciilor, a vieţii. 

Terorismul sexual a luat o amploare fără precedent. În afara traficului cu carne 
vie, care se practică deja la nivel planetar, este vorba de proliferarea reţelelor pedofile, 
a prostituţiei şi industriei porno, care, exacerbate, pot duce efectiv la degradarea 
fiinţei umane.

Terorismul este o ameninţare omniprezentă şi necesită un răspuns omnipre-
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zent şi omnipotent. Această ameninţare vizează, în principiu, valorile democratice şi, 
deci, reclamă un răspuns în respectul acestor valori.

2. Terorismul politic şi contracararea lui 

Am putea spune că, de fapt, există o singură formă de terorism care le include 
pe toate celelalte: terorismul politic. Terorismul nu este doar o nebunie, o acţiune 
bizară a dezaxaţilor mintali, un produs execrabil al omenirii, un impuls care vine din 
lumea lui Hades. El este o acţiune care are la bază un interes şi urmăreşte un scop. 

Terorismul este un război neacceptat de omenire, este un război în afara 
legilor juridice ale războiului, în afara filosofiei războiului, este forma perversă, 
criminală a războiului. Pentru că exprimă criminalitatea politică, pentru că este crimă 
politică sau politică criminală.

Terorismul politic, ca război politic ilegal şi subversiv, este, într-adevăr, sfârşitul 
politicii, pentru că teroarea nu este şi nu poate fi expresia unei politici normale, 
coerente, funcţionale, ci „zona roşie“ a politicii, adică criza ei, disfuncţionalitatea 
ei, trecerea ei la limita imposibilităţii, deci neputinţa ei. Aşadar, terorismul politic 
nu este şi nu poate fi expresia normală a politicii, pentru că politica – în calitatea ei 
de politeia, de produs al cetăţii – se află în slujba vieţii oamenilor, a comunităţii, a 
cetăţii, întru mai binele oamenilor, şi nu în serviciul distrugerii vieţii, al crimei.

„Teroriştii sunt organizaţi pentru a penetra societăţile deschise şi pentru a 
întoarce puterea tehnologiilor moderne împotriva noastră“6 prevedea, cu câţiva ani 
în urmă, strategia de securitate a Statelor Unite ale Americii. 

„Mişcările anarhiste europene ale începutului de secol au reprezentat primele 
exemple de terorism politic – se specifică într-un un raport al Institutului de Înalte 
Studii de Apărare Naţională din Franţa. Reconstrucţia Europei democratice pe 
model liberal, după război, a suscitat noi violenţe teroriste împotriva sistemului 
socio-economic instaurat. 

Acestea sunt exprimate sub diferite forme. Mişcările de extremă stângă 
europeană din anii `70 – `80 - în Germania (Baader Meinhof), în Italia (Brigăzile 
Roşii), în Franţa (Acţiunea Directă) -, care aveau ca obiectiv să doboare capitalismul, 
sunt urmate de un terorism de extremă dreaptă legat de efectele conjugate ale «noii 
sărăcii» şi de «frica» faţă de fluxurile migratoare slab controlate într-o Europă în 
plină transformare. Skinheads, mişcările neo-naziste active în Germania de est, 
ultranaţionaliştii flamanzi apropiaţi de Vlaamsblok, chiar extrema dreaptă franceză, 
după prăbuşirea speranţelor sale electorale, ar putea să aleagă, în anumite condiţii, 
expresia cea mai violentă.“7 

6 Strategia de securitate a Statelor Unite.
7  INSTITUT des HAUTES ETUDES de DEFENSE NATIONALE, RAPPORT DE 2-eme PHASE 51-eme SESSION 
NATIONALE Comité 2 „ Les Fragilites de l’Europe face au terrorisme“, mai 1999.
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2.1. Forme şi acţiuni ale terorismului politic

Aceasta nu înseamnă însă neapărat terorism. Actul terorist distruge, înspăimântă, 
creează situaţii-limită, apelează la faptul împlinit, seamănă adică teroare, iar din 
teroare face un spectacol. Iar teroarea politică are foarte multe faţete. Majoritatea 
organizaţiilor teroriste din lume, inclusiv fundamentalismul islamic, practică, de 
fapt, un terorism politic. Însă nu numai aceste organizaţii sunt vinovate de virulenţa 
terorismului politic. Vinovat este şi terorismul de stat care practică disimularea, 
presiunea, cenzurarea, interdicţia, supravegherea şi chiar crima. Terorismul politic 
este unul omniprezent, omnipotent, cu impact grav şi consecinţe complexe asupra 
societăţilor, statelor şi oamenilor. Terorismul de stat este, în toată dimensiunea lui, un 
terorism politic.8 Nu există însă pur şi simplu terorism de stat, ci terorism exercitat 
de conducerile dictatoriale sau discreţionare din unele state. Deci nu statele sunt 
vinovate de terorism, ci conducerile lor. Această precizare este necesară. 

Formele în care se manifestă terorismul politic sunt numeroase. Ele se 
încadrează totuşi în câteva categorii: terorismul explicit sau implicit pus în aplicare 
de majoritatea statelor cu regimuri totalitare; terorismul exercitat de organizaţiile 
politice extremiste (majoritatea organizaţiilor teroriste din Europa şi din America 
Latină, spre exemplu, au la bază ideologii politice de natură comunistă, unele neo-
nazistă sau din sfera a ceea ce am putea numi exclusivismul sau fundamentalismul 
politic); terorismul practicat de persoane influente, grupuri de interese etc., cum 
este cel care a generat războiul de acum câţiva ani din Angola. Pare un război 
pentru puterea politică; în realitate, este vorba de crearea unei stări de haos care să 
permită unor cercuri să valorifice pe piaţa neagră petrolul şi diamantele din această 
ţară; terorismul Puterii Discreţionare. L-am cunoscut şi noi, ca terorism împotriva 
intelectualităţii, a gândirii libere, a dreptului la exprimare, este cunoscut şi azi în 
Coreea de Nord, în Iran, în Nigeria şi în puţinele state care se mai află în conul de 
umbră al dictaturilor politice.

Terorismul politic este folosit ca instrument de presiune politică. Obiectivele 
terorismului politic – cel puţin cele enunţate în diferite împrejurări – se înscriu 
în general în următoarea scală: cucerirea puterii politice prin violenţă; opoziţia la 
imperialism şi oligarhie, în favoarea unui alt fel de imperialism – cel al terorii, al 
dictatului – sau unei altfel de oligarhii – cea a terorii politice, economice subterane 
şi financiare; lupta pentru reforme sociale (altele decât cele obişnuite, de regulă, prin 
distrugerea violentă a celor existente); lupta pentru putere şi influenţă, de regulă 
personală sau de grup; lupta pentru imagine; lupta pentru identitate; crearea şi 
întreţinerea stării de haos.

Terorismul politic s-a manifestat cu pregnanţă şi în timpul Războiului Rece, ca 
modalitate de subminare reciprocă, prin violenţă non-statală, a celor două ideologii – 
8 Centrul de Studii Strategice de Securitate, TERORISMUL. DIMENSIUNE GEOPOLITICĂ ŞI GEOSTRATEGICĂ. 
RĂZBOIUL TERORIST. RĂZBOIUL ÎMPOTRIVA TERORISMULUI, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 
p. 33
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capitalistă şi socialistă -, fiind mai mult un terorism ideologic. Fiecare dintre cele două 
superputeri – şi, la umbra lor, o mulţime de alte organizaţii, organisme sau cercuri de 
interese – încuraja, la nivel regional, terorismul politic, aproape sub toate formele şi 
formulele sale, de la cele psihologice şi informaţionale la atacuri şi asasinate. 

În momentul de faţă, o mare parte din organizaţiile teroriste din Europa 
occidentală, din America Latină, din Asia şi din Africa, inclusiv din lumea arabă, 
poartă această amprentă a luptei împotriva capitalismului. Unele sunt o creaţie a 
sistemului socialist. Sistemul comunist a dispărut ca forţă mondială, ele însă au 
rămas. În realitate, este vorba de o luptă pentru putere sau pentru impunerea unui 
anumit tip de putere. 

După părerea noastră, terorismul politic (care este, aşa cum am arătat, o 
contradicţie în termeni, o alăturare nefericită a doi termeni contradictorii) n-ar trebui 
considerat, sută la sută, nici instrument al extremismului politic. Este adevărat, 
extremism politic înseamnă sfârşit al dialogului, unilateralism, totalitarism, impunere, 
dictatură. Dar toate acestea nu sunt, nemijlocit şi în mod obligatoriu, crime împotriva 
omului şi a umanităţii, ci, până la un anumit punct, doar forme de autoritarism. Istoria 
cunoaşte şi guvernări autoritare, autocraţi luminaţi, care au creat valori. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, Mihai Viteazul nu au fost democraţi. Nici Gustav Adolf, nici Frederic 
al II-lea, nici Napoleon. Ei au desfăşurat războaie, nu acţiuni teroriste.

Deşi sunt rare acele dictaturi care n-au produs crime abominabile sau care nu au 
folosit terorismul implicit ca instrument de dominare, dictatura nu înseamnă în mod 
direct terorism politic. Terorismul politic nu lipseşte însă din aceste forme totalitare, 
extremiste şi exclusiviste de manifestare şi exercitare a puterii. În cvasitotalitatea 
regimurilor dictatoriale, terorismul politic se manifestă ca terorism al puterii, ca 
terorism de stat. Uneori, el capătă forme explicite – cum a fost, spre exemplu, cel care 
a însoţit dictatura proletariatului, care tindea să devină doctrina unui terorism politic 
internaţional exercitat împotriva neproletarilor – şi s-a soldat cu crime, distrugeri 
de valori, condamnarea unor oameni nevinovaţi, deportări, umiliri. Alteori, el s-a 
manifestat implicit, în proletcultism, într-un anumit sistem de educaţie, în cenzurarea 
violentă a informaţiei, în cultivarea neîncrederii între oameni, prin dezbinarea şi 
urmărirea lor, în ascultarea telefoanelor sau în asasinate politice.

Dar terorismul politic de stat este vechi de când statele. El s-a manifestat şi 
în vremea expansiunii romane. Terorismul era, pe atunci, politică de stat (cuvântul 
terorism vine de la latinescul terror). Legiunile înfricoşau populaţia din teritoriile 
ocupate, pentru a preveni nesupunerea acesteia, răscoalele, răzvrătirile şi alte 
reacţii de neacceptare a dominaţiei romane. Acest lucru se realiza, bineînţeles, prin 
violenţă. Hoardele lui Gingis Han, cel mai strălucit conducător militar din Evul 
Mediu, îşi exercitau forţa şi dominaţia nu doar prin acţiuni militare iscusite, ci şi 
prin intoleranţă, violenţă şi teroare. Cruciaţii au masacrat mii de musulmani şi de 
schismatici, iar Inchiziţia nu a fost altceva decât o cumplită teroare politică exercitată 
în numele credinţei. Unii cercetători apreciază că şi astăzi există multiple expresii 
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ale terorismului politic exercitat de conducerile discreţionare de stat, în ţările prost 
guvernate şi numeroase alte locuri de pe planetă.

Terorismul de stat este, în realitate, mult mai complex. El depăşeşte cu mult 
iresponsabilitatea conducerilor unor state, avându-şi cauzele în dialectica negativă 
a intereselor perverse. Aşadar, terorismul de stat este terorism politic exercitat de 
conducerile dictatoriale şi discreţionare ale statelor respective şi se manifestă atât 
interstatal, cât şi intrastatal.

Terorismul politic interstatal are cel puţin trei forme de manifestare distincte:
- Terorismul politic imperial, care constă în terorizarea statelor mici din 

compunerea imperiilor sau din vecinătatea acestora (dar şi din altă parte, de peste 
mări) de către puterea centrală sau de către statul-nucleu. Aproape toate imperiile din 
lume şi-au exercitat puterea nu numai prin forţa valorilor politice pe baza cărora s-au 
întemeiat (pentru că, fără îndoială, au existat şi astfel de valori), ci şi prin teroarea 
politică, adică printr-un sistem de măsuri de reprimare a oricăror forme de manifestare 
a identităţii politice a statelor vizate, a grupurilor etnice sau a grupurilor de interese 
(Imperiul roman, Imperiul ţarist, Imperiul otoman, Imperiul habsburgic etc.).

- Terorismul politic exercitat de conducerile unor state împotriva unor mari 
puteri sau unor state importante pentru impunerea unor interese, de regulă, în afara 
normelor şi acordurilor internaţionale, întrucât acestea sunt considerate ca aservite 
marilor puteri (este cazul conducerilor anumitor state care acţionează sau ameninţă 
că vor acţiona, prin mijloace teroriste, împotriva unor mari puteri sau chiar a unor 
organisme internaţionale care nu le fac pe plac).

- Terorismul politic internaţional practicat de grupări politice extremiste 
extrastatale şi transfrontaliere care vizează crearea condiţiilor pentru proliferarea 
haosului şi dezordinii generatoare de vulnerabilităţi şi ameninţări asimetrice, 
constituirea unor reţele care să impună lumii, unor ţări sau unor regiuni un anumit tip 
de putere politică etc. 

Aceasta este, de fapt, esenţa terorismului actual: rensfrontalierizarea, acţiunea 
în reţele. Sunt sute şi chiar mii de organizaţii care acţionează fie pe cont propriu, fie 
în consonanţă cu alte organizaţii, dar fiecare îşi are reţeaua ei. Iată câteva exemple:

- Abu Nidal (AND) sau Consiliul Revoluţionarilor Fatah acţionează în Orientul 
Mijlociu, în Asia şi Europa, primind sprijin de toate felurile din partea Irakului, Libiei 
şi Siriei;

- Grupul  Abu Sayyaf (ASG) acţionează în Sudul Filipinelor prin atentate 
cu bombe, asasinate şi răpiri (în 2000 au fost răpite 30 de persoane între care şi 
americani). A primit fonduri din partea reţelei Ossama Bin Laden, dar şi din Orientul 
Mijlociu şi Asia de Sud; 

- Grupul GIA, cu sediul în Algeria, a întreprins numeroase atentate politice, 
inclusiv împotriva participanţilor din anul 2000 la raliul Paris - Dakar. Este sprijinit, 
probabil, de Iran şi Sudan;
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- Al-Jihad, în Egipt, este specializat în asasinate, automobile capcană, atacuri cu 

bombă împotriva conducerii egiptene şi americanilor. În 1993, l-a asasinat pe primul 
ministru egiptean Atef Sedky, iar în 1998 a organizat un atentat la sediul ambasadei 
americane de la Tirana (dar a fost dejucat). Dispune de o reţea internaţională care se 
întinde în Yemen, Afghanistan, Pakistan, Sudan, Liban şi chiar în Marea Britanie;

- HAMAS are rădăcini în mişcarea Frăţia Musulmană formată în 1920; în 
acelaşi spectru acţionează şi Hezbolah-ul, Jihadul islamic palestinian şi o mulţime de 
alte organizaţii teroriste extrem de active şi de virulente în zona Orientului Apropiat;

- Frontul de eliberare naţională Farabundo Marti acţionează, în acelaşi orizont 
politic specifica terorismului Americii Latine, în Salvador şi Honduras;

- Macheteros sau Armata Populară din Boricua are ca obiectiv declanşarea 
unui război terorist împotriva colonialismului american şi desprinderea statului Porto 
Rico de SUA;

- Armata Secretă Armeană are ca obiectiv stoparea exploatării, represiunii şi 
terorii colonialismului turcesc, aşa cum îl numesc ei, a imperialismului NATO şi a 
sionismului, atacarea reprezentanţilor conducerii turcilor oriunde în lume şi afirmarea 
socialismului ştiinţific;

- Celulele Comuniste Combatante din Belgia au ca obiective distrugerea 
sistemului capitalist şi opoziţia la războaiele imperialiste, desfiinţarea NATO şi 
folosirea terorismului în vederea destabilizării politicii economice şi pregătirea 
revoluţiei socialiste în viitor;

- Grupul Antifascist de Rezistenţă „1 Octombrie“ din Spania îşi propune ca 
obiective răsturnarea guvernului spaniol şi crearea unui stat marxist, opoziţia faţă de 
Statele Unite şi de participarea Spaniei la NATO;

- Armata Roşie japoneză acţionează în Asia, Europa de vest şi Orientul 
Mijlociu, pe baza aceleiaşi doctrine marxiste dusă la extrem;

- Noua Armată Populară din Filipine îşi propune să erodeze sprijinul acordat 
de populaţia filipineză SUA şi să instaureze un regim comunist;

- Terorismul Sikh este răspândit în întreaga lume, dar acţionează îndeosebi în 
India împotriva comunităţii hinduse, vizând crearea unui stat sikh.

Există numeroase forme ale terorismului politic interstatal, cum ar fi: asasinatul 
politic, terorismul rasial, complotul, lovitura de stat organizată din afară de către 
conducerea politică a altui stat etc. De menţionat că terorismul politic interstatal nu 
este acelaşi lucru cu terorismul politic internaţional (transfrontalier). Primul este 
exercitat, după cum s-a văzut, de conducerile politice ale unor state împotriva altor 
state, pe când terorismul politic transfrontalier este un terorism politic dispersat şi 
generalizat, ca un cancer în faza de metastază, fără limite şi fără frontiere. Este un 
terorism transfrontalier. El este exercitat deopotrivă de conducerile politice ale unor 
state, dar şi de fel de fel de grupări şi de reţele distribuite în toată lumea.

Terorismul politic internaţional (transfrontalier) ar putea fi studiat prin 
teoria haosului, întrucât, din punct de vedere teoretic, el este un produs al variaţiei 
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intempestive a unor condiţii iniţiale greu de identificat şi de decelat prin mijloace 
analitice obişnuite. Anormalităţile nu pot fi înţelese prin mijloace obişnuite, lineare, 
clasice. 

În această filozofie complexă a fenomenului terorismului politic internaţional, 
condiţiile iniţiale ar putea fi identificate în sfera teoriilor marxiste duse la extrem, 
a altor forme de utopii politice şi sociale, în cea a extremismului religios (care, în 
această fază, devine acţiune cu conotaţii politice), precum şi în alte teorii, doctrine şi 
dogme  – inclusiv de sorginte democratică – exacerbate sau viciate. 

O concluzie care s-ar desprinde de aici ar fi aceea că terorismul politic nu este 
un produs al politicii în general, ci al patologiei politice. El este răul din politică, 
negativul, abominabilul, monstrul politic. Nu alter ego-ul politicii naşte acţiunea sau 
reacţia politică de tip terorist, ci boala politicii, schizofrenia politicii, ieşirea ei din 
normalitatea politică.

Terorismul politic internaţional (transfrontalier) generează din ce în ce mai 
mult un război asimetric în reţea, dus prin toate mijloacele posibile, de la violenţa 
din sistemele de comunicaţii, la atacurile sinucigaşe asupra unor instituţii sau 
asupra străzii, împotriva ordinii normale a lumii. Reţelele teroriste sunt un produs al 
terorismului politic internaţional. Lor li se asociază şi alte reţele – cum sunt cele ale 
ciberterorismului, crimei organizate, traficului de droguri şi de persoane, corupţia, 
traficul de influenţă etc. –, astfel încât, pe zi ce trece, sporesc vulnerabilităţile şi se 
creează adevărate găuri negre în sistemele de securitate politică, economică, socială, 
culturală şi militară ale lumii. 

Terorismul în reţea (îndeosebi cel politic, dar şi cel economic, cibernetic, 
informaţional, cultural, NBC, fundamentalist-extremis religios şi chiar genetic) tinde 
să ducă la multiplicarea tensiunilor şi focarelor de criminalitate şi corupţie, astfel 
încât, la un moment dat, s-ar putea ajunge la un prag critic dincolo de care să nu mai 
poată fi sub nici o formă controlat. Acesta pare să fie, la început de secol, inamicul 
numărul unu al normalităţii, al lumii democratice, un inamic care acţionează în reţea. 

Terorismul intrastatal nu este nici el mai prejos. Exemplele în care dictatori 
şi conduceri politice extremiste, aberante şi intolerante îşi chinuiesc, îşi terorizează 
propriii cetăţeni sunt numeroase. Dar acest tip de terorism se cumulează cu cel 
politic internaţional exercitat de grupări aparţinând unor astfel de reţele, care se 
află însă pe teritoriul statului respectiv. Oricum, peste reţeaua statelor naţionale se 
suprapun fel de fel de reţele ale organizaţiilor teroriste internaţionale, ale traficanţilor 
şi crimei organizate etc. Funcţionarea lor este facilitată de globalizarea informaţiei 
şi economiei, de apariţia Internetului, telefoniei mobile şi sistemelor automatizate 
de transmitere a datelor, de dezvoltarea fără precedent a  reţelelor de transporturi şi 
comunicaţii. 

Tipologia tradiţională a violenţei politice se sprijină pe criteriul ilegitimităţii 
absolute pentru a distinge terorismul de războiul de guerilă – se prevede într-un 
studiu enciclopedic. Sunt, în general, considerate ca totalmente ilegitime şi, deci, 
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teroriste, mişcările fără bază de masă, cum sunt, spre exemplu, Fracţiunea Armata 
Roşie (RAF) în Germania, Armata roşie japoneză sau Acţiunea Directă în Franţa; 
totuşi, se consideră ca fiind teroriste şi unele mişcări care au o bază socială, cum 
este Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei. Această tipologie care consideră că, 
spre exemplu, guerila este o mişcare legitimă, nu ţine seama de terorismul de stat 
considerat deopotrivă legal şi nelegitim, nici de evoluţia istorică. Spre exemplu, 
în regimul de apartheid, Congresul Naţional African al lui Nelson Mandela era 
considerat ca organizaţie teroristă; dar, după cum se ştie, în 1994, Nelson Mandela 
a devenit preşedinte al Africii de Sud, iar organizaţia Congresul Naţional African a 
obţinut 62% din voturi, ceea ce a consacrat legitimitatea sa istorică. 

Cu toată această relativitate – care nu lipseşte din paginile istoriei –, terorismul, 
chiar şi cel politic, sub toate formele lui de manifestare, se distinge clar de alte acţiuni 
mai mult sau mai puţin violente şi, într-un fel sau altul, este condamnat de omenire. 

Considerăm că, probabil, terorismul politic exercitat de dictaturi sau de state 
cu conduceri politice iresponsabile se va diminua în următoarele decenii. În schimb, 
după toate probabilităţile, cel exercitat în reţea de organizaţii şi structuri teroriste, 
ale crimei organizate şi altor grupări de interese din sfera comportamentul politic 
pervers, va creşte.

2.2. Strategii şi tactici ale terorismului politic
 
Nu există o politică teroristă de sinteză. Nici o politică teroristă generală. Dar 

politici teroriste există. Şi nu de ieri, de azi, ci de foarte multă vreme. Ele constau în 
conectarea şi concentrarea unor interese în scopuri şi obiective considerate importante, 
chiar vitale, dar care, de regulă, nu au nici relevanţă politică, socială, economică sau 
militară, nici susţinere publică. Politicile teroriste îşi au originea în anormalităţi, în 
interese sectare, contrare legilor şi obiceiurilor. Sunt politici contestatare, fixiste, care 
nu se bazează pe demonstraţii, pe relaţii logice, ci pe dogme, pe judecăţi apriorice 
apodictice. 

Aceste politici aberante generează totuşi strategii coerente de punere a lor 
în aplicare. Politicile pot fi hidoase, extremiste, dogmatice, strategiile nu. Aceste 
strategii vizează realizarea structurilor de acţiune sau de reacţie corespunzătoare şi 
pregătirea corespunzătoare a forţelor şi mijloacelor, distribuirea lor în spaţiile de 
interes, identificarea, procurarea şi repartizarea resurselor, conceperea şi planificarea 
acţiunilor. 

Considerăm că terorismul politic nu poate fi pus în aplicare fără strategii 
politice pe măsură. Acest lucru nu se poate realiza de pe o zi pe alta, nici la voia 
întâmplării. Politica organizaţiilor teroriste, a reţelelor teroriste a creat războiul 
terorist în reţea – un concept care s-a materializat deja în numeroase acţiuni care 
au surprins prin virulenţa şi prin impactul lor deosebit. Asociat cu alte acţiuni 
compatibile cu fenomenul terorist – crima organizată, traficul de droguri, traficul cu 
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materiale nucleare etc. –, dacă nu se iau la timp măsuri corespunzătoare, un astfel 
de război poate cufunda lumea într-o tragedie pe termen lung, care se poate solda cu 
degradarea completă a securităţii politice, economice şi sociale.

Strategiile terorismului politic, deşi nu au fost niciodată unitare, sunt coerente, 
inteligente şi tind spre globalizare. Este vorba, desigur, de extinderea şi diversificarea 
actelor teroriste, de cultivarea, la nivelul întregii planete, a stării de teamă şi de 
nesiguranţă.

Strategia forţelor vizează realizarea unor baze, noduri, module mobile, a 
unor structuri şi reţele flexibile care să se adapteze rapid cerinţelor operaţionale. Şi 
chiar dacă nu există un decident politic global care să formuleze unitar scopurile şi 
obiectivele terorismului, acestea există, prin însumarea, esenţializarea şi configurarea 
răului din lume. Dar nu ca „rău“, ci ca „bine“. Aşadar, scopurile şi obiectivele politice 
ale terorismului se prezintă ca un panaceu: distruge ceea ce există, înfricoşează, 
înspăimântă, impune! 

Strategiile operaţionale teroriste sunt, deopotrivă, strategii directe şi strategii 
indirecte, omnidirecţionale şi diversificate, creative şi adaptative, perseverente 
şi repetitive. Este adevărat, ele nu sunt elaborate de state majore cunoscute şi 
răscunoscute, dar nu încape nici o îndoială că astfel de strategii există şi că sunt 
foarte bine gândite.

Tacticile folosite în terorismul politic au, în principiu, aceeaşi sferă de 
cuprindere. Se folosesc, în războiul terorist, toate tipurile de acţiuni şi de procedee 
tactice posibile, de la cele specifice terorizării prin informaţie la atacul hackerilor în 
reţelele Internet, de la guerila urbană la atacurile cu bombe şi la exploziile sinucigaşe. 
Dar în terorismul politic se foloseşte îndeosebi ameninţarea. Ea ajunge la destinaţie 
pe toate căile posibile, însă, de cele mai multe ori, cel puţin în prima fază, nu sunt 
căutate cele mediatice, ci sistemele de comunicaţii subversive, ilegale. De cele mai 
multe ori, ameninţările sunt urmate de atacuri înarmate, de distrugeri sau de asasinate 
politice.

Tacticile terorismului sunt mai complexe şi mai diversificate decât cele folosite 
în lupta armată. Terorismul – şi îndeosebi terorismul politic – nu trebuie redus însă 
la  violenţa armată, la lupta armată. E drept, aceasta este cea mai spectaculoasă – 
iar terorismul politic caută spectacularul - , dar adevăratul terorism politic este o 
construcţie diabolică menită să năruiască sisteme politice şi să impună, în locul 
acestora, dictaturi politice. 

2.3. Măsuri împotriva terorismului politic

Terorismul politic se constituie în substanţa reţelelor teroriste, în generatorul 
şi liantul lor. În afara unei ideologii politice, reţelele nu au nici un sens. Or, tocmai 
raţiunile politice sunt cele care dau sens organizării terorismului în reţele. Aceste 
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reţele sunt, se pare, multiple. Fiecare organizaţie teroristă îşi are reţeaua sau reţelele 
ei, iar toate la un loc, chiar dacă nu se supun unei conduceri unitare, creează o realitate 
de care trebuie să se ţină seama. 

Dacă terorismul se prezintă din ce în ce mai mult ca un război în reţea, sau în 
reţele, este normal ca şi acţiunile împotriva lui să aibă aspectul unui război în reţea. 
De aceea, unul dintre obiectivele de început ale acţiunilor împotriva terorismului 
constă în identificarea şi lovirea (distrugerea, dezamorsarea, anihilarea) acestor 
reţele, a nodurilor de reţea, a centrelor vitale, a întregului sistem generativ. 

Terorismul politic nu poate fi anihilat numai prin reacţia sau acţiunea armată. 
Trebuie demantelată arhitectura acestui tip de terorism, filozofia lui. Acest obiectiv 
este foarte greu de realizat, întrucât, forţele care luptă împotriva terorismului dispun 
de sisteme logice de acţiune în plan politic, economic, financiar, informaţional, 
cultural şi militar, iar acestea nu sunt totdeauna compatibile cu cele asimetrice şi 
nelogice ale terorismului politic. De aceea, în sistemul războiului antiterorist, care 
este şi trebuie să fie un război complex, în reţea şi de lungă durată – practic, un război 
permanent -, trebuie constituite forţe şi structuri care să acţioneze asimetric sau anti-
asimetric împotriva grupărilor şi centrelor vitale ale terorismului politic.  

În noua strategie de securitate naţională a Statelor Unite, spre exemplu, 
combaterea terorismului cuprinde acţiuni directe şi continui împotriva organizaţiilor 
teroriste cu scopul ca, într-o primă etapă, să ducă la dezorganizarea lor, apoi să le 
slăbească şi, în final, să le distrugă. „Cu cât vom lovi mai frecvent şi implacabil 
teroriştii pe toate fronturile, utilizând toate instrumentele de care dispune ţara noastră, 
cu atât noi vom fi mai eficace. (…) Noi nu putem aştepta ca teroriştii să atace pentru 
a reacţiona. (…) Statele Unite vor slăbi capacitatea de acţiune a teroriştilor şi vor 
obliga partizanii terorismului să-şi schimbe comportamentul.“

„Ştim din istorie – subliniază George Bush – că disuasiunea poate să eşueze; 
ştim din experienţă că unii inamici nu pot fi descurajaţi. Statele Unite îşi vor menţine 
posibilitatea de a demonta orice fel de iniţiativă a inamicului – actor statal sau 
non-statal – de a-şi impune voinţa asupra Statelor Unite, asupra aliaţilor noştri sau 
prietenilor noştri. Vom menţine forţe suficiente pentru a ne susţine angajamentele şi 
pentru a apăra libertatea. Forţele noastre vor fi forţe de descurajare a potenţialilor 
adversari.“9 Iată  direcţia formulată clar de preşedintele Statelor Unite, care imprimă, 
războiului împotriva terorismului politic, concreteţe şi rigoare.

În acest război de lungă durată, vor fi angajate, fără îndoială, instituţii 
politice internaţionale, organisme internaţionale, alianţe şi coaliţii care să acţioneze 
întrunit, integrat, în reţele complexe, având ca obiectiv nu doar distrugerea reţelelor 
organizaţiilor teroriste (care rămâne, totuşi, un obiectiv permanent, implicit), ci mai 
ales anihilarea reţelelor şi structurilor politice generatoare de terorism. Este vorba 
de o politică clară de eradicare a cauzelor terorismului şi de o strategie antiteroristă 
indirectă, care se adaugă, bineînţeles, strategiilor antiteroriste directe (cele care 
9  Strategia de securitate a  Statelor Unite.
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vizează distrugerea reţelelor teroriste şi nu cauzele). Strategiile antiteroriste indirecte 
sunt îndreptate împotriva cauzelor.

Pentru că, a distruge terorismul înseamnă, înainte de toate, a-i eradica 
structurile şi configuraţiile politice şi cauzele intrinseci. 

Cu toată degringolada sistemelor de valori din societatea românească, clasa 
politică, în ansamblul ei, fără excepţii, nu este nici generatoare, nici promotoare, 
nici ocrotitoare a vreuneia dintre formele de terorism. Terorismul care se manifestă, 
totuşi, şi încă la vedere, în societatea românească este cel mediatic a cărui victimă 
este însăşi clasa politică şi, în oarecare măsură, cel psihologic, care capătă cote de-a 
dreptul îngrijorătoare în campaniile electorale. 

Trebuie, totuşi, spus că terorismul de tip psihologic existent în timpul 
campaniilor electorale, de regulă, nu este unul organizat, condus sau  coordonat, 
ci unul implicit, care există în societatea românească de când se ştie ea. Instituţiile 
politice ale statului român, ale societăţii româneşti, inclusiv cele care compun 
societatea civilă, sunt antiteroriste.

E drept, nu a existat, până la 11 septembrie 2001, o strategie expresă antite-
roristă, pentru motivul că astfel de ameninţări şi riscuri nu au vizat semnificativ 
societatea românească. Combaterea terorismului revenea structurilor Ministerului 
de Interne, ajutat, la nevoie, de forţele speciale ale Ministerului Apărării Naţionale 
(în principiu, unităţi şi subunităţi de cercetare) care erau instruite şi pentru astfel de 
misiuni. Nu s-a întâmplat însă niciodată ca, pe teritoriul României, să aibă loc ample 
operaţii antiteroriste.

Realitatea însă s-a schimbat. Din moment ce ameninţările de tip terorist au 
depăşit, în multe locuri de pe planetă, cadrul infracţionalităţii şi crimei organizate, 
statul român, aliniindu-se la coaliţia antiteroristă internaţională îşi definitivează, 
prin documentele sale de conducere (Strategia de securitate naţională şi Strategia 
militară), o concepţie clară şi distinctă de ripostă organizată în cadrul acestui tip 
de război, care constă în: elaborarea unei concepţii de luptă antiteroristă, integrată 
concepţiei europene şi euroatlantice pe această temă; stabilirea măsurilor concrete 
de protecţie a populaţiei, a valorilor, instituţiilor de stat, a proprietăţii şi comunităţii 
împotriva acţiunilor teroriste; constituirea structurii de forţe care va îndeplini astfel de 
misiuni; stabilirea competenţelor, a modului de cooperare şi a responsabilităţilor ce 
revin fiecăreia din instituţiile angajate în acest sens; stabilirea sistemului de pregătire 
a forţelor; alocarea resurselor necesare.

Toate acestea arată că, pentru a combate terorismul, trebuie, în primul rând, ca 
el să fie cunoscut, în toate detaliile sale, în toate conexiunile şi în toate efectele sale 

3. Antiterorism şi contraterorism

Omenirea trebuie să se protejeze împotriva acțiunilor teroriste, a terorismului 
de orice fel şi, în acelaşi timp, să combată, prin toate mijloacele acest fenomen. 
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Terorismul este un produs al societăţii omeneşti. Omul este, din câte se cunoaşte, 
singura fiinţă teroristă de pe planetă. Şi tot el este primul care-i suportă efectele. 
Protecţia împotriva terorismului se exprimă în cadrul unui concept numit antiterorism, 
iar ofensiva împotriva terorismului generează un concept numit contraterorism. 

O bună perioadă de timp, terorismul a fost şi mai este încă privit ca infracţiune, 
ca exercitare extremă a violenţei pentru obţinerea unor efecte în stradă, în lumea 
interlopă, în mediile corupte. Precizările care s-au făcut ulterior cu privire la 
încadrarea terorismului în sistemul acţiunilor politice aduc o oarecare claritate în 
judecarea actelor de acest tip. Având determinaţie politică, terorismul este război, 
şi anume război asimetric. Definiţia clausewitziană potrivit căreia războiul este 
continuarea politicii prin alte mijloace rămâne valabilă. Deşi terorismul poate fi 
definit foarte bine, aşa cum este uneori definit şi războiul, ca sfârşit al politicii. O 
astfel de concepţie nu are foarte mulţi susţinători, dar majoritatea cercetătorilor sunt 
de acord că fenomenul terorist poate genera acţiuni ce pot fi considerate ca fiind 
specifice războiului. 

3.1. Războiul terorist, războiul antiterorist

Dacă terorismul este război, apoi acest război este de un tip deosebit, 
necunoscut până acum. Este un război care se caracterizează prin: lipsa unui teatru 
anume, mai exact, extinderea teatrului de confruntare la nivelul întregii planete şi 
chiar în cosmos; ciberspaţialitatea; marea diversitate a acţiunilor; folosirea omului 
ca armă, ca mijloc de luptă; lipsa de coordonare strategică unitară; intempestivitatea; 
surprinderea; menţinerea iniţiativei strategice prin acţiuni surprinzătoare, desfăşurate 
cu repeziciune, oriunde şi oricând.

„Mai întâi, dacă un astfel de război există, acesta este de o cu totul altă natură 
decât cele pe care le cunoaştem noi până în prezent, cu doi adversari sau blocuri  bine 
identificate care se înfruntă după reguli cunoscute, în mod esenţial cu forţe militare, 
oameni şi material. Avem aici, pe de o parte, o coaliţie care tinde puţin câte puţin 
să devină universală (ceea ce constituie o configuraţie inedită) şi, pe de altă parte, 
fie un individ sau un grup încă neidentificat cu claritate, şi o entitate multiformă, 
terorismul, care acţionează cu mijloace non-militare şi după forme fără precedent.

Acest război este deteritorializat. Noţiunea de teritoriu, chiar şi de stat, era 
fundamentală în conflictele trecutului: fiecare protagonist se identifica cu un teritoriu 
unde se implantau grosurile forţelor militare; se căuta cucerirea de teritorii sau 
apărarea teritoriilor. Aici (este vorba de atacurile din 11 septembrie 2001 N.N.) a fost 
vizat teritoriul american, dar nu pentru a fi cucerit (cel mult, s-a căutat «pedepsirea» 
pentru felul său de a fi). Cât despre riposta americană, aceasta-şi defineşte cu greu 
ţintele, teritoriul pe care să-l lovească, căci adversarul este deteritorializat: (...) 

Acest război este asimetric. Deja am subliniat asimetria culturală, care opune 
iluminaţii care nu au nici un fel de teamă de moarte (dimpotrivă, îşi fac un titlu de 
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glorie din a muri cum se vede în Sri Lanka sau în Palestina) occidentalilor care 
caută, din contră, să radieze moartea, şi mai ales moartea violentă, din peisajul lor 
mintal. Asimetria se observă şi în mijloacele folosite: avioane civile, dirijate contra 
unor turnuri civile, faţă de portavioane sau rachete care, în pofida numărului lor şi 
nivelului tehnologic, sunt puţin adaptate unui conflict asimetric; singurele forţele 
speciale, mijloacele de informaţii şi poliţia teritorială, ca şi embargourile financiare 
fiind de natură să aducă un pic de simetrie în aceste mijloace şi, deci, să aducă 
oarecare succese.“10 

Războiul terorist, astfel privit, necesită o ripostă pe măsură, dar nimeni nu 
este pregătit pentru o astfel de ripostă, pentru că nimeni nu s-a gândit vreodată că 
terorismul – care nu era decât o formă extremă de protest sau de supunere prin voinţa 
celui mai puternic – ar putea deveni război, şi încă război planetar. Şi astăzi, mulţi 
analişti se îndoiesc de o astfel de dimensiune dată terorismului. Poate că, într-un fel, 
asta s-a şi dorit: să se creeze imaginea unei ameninţări permanente, a unui război 
permanent, cu care lumea să se lupte, vrând-nevrând, până în pânzele albe… Un fel 
de luptă cu  morile de vânt..

Totuşi, atacurile de la 11 septembrie au existat. Ameninţarea teroristă nu mai 
este o glumă, nu mai este o simplă formă de protest sau un mod de a supune lumea 
folosit odinioară de legiunile romane şi existent încă şi astăzi în mentalitatea unor 
puteri, dar sub altă formă şi sub alte formule.  

„Actele de război produse la 11 septembrie 2001 contra Statelor Unite au 
depăşit terorismul obişnuit. O veritabilă reflecţie strategică şi militară trebuie să fie 
angajată pentru a determina ce mijloace şi ce strategii sunt necesare democraţiilor 
noastre pentru a contracara în mod eficient această ameninţare. Lupta împotriva 
terorismului internaţional nu este numai o problemă de securitate interioară care 
afectează anumite ţări, ci ea constituie o veritabilă provocare strategică lansată 
împotriva democraţiilor noastre şi valorilor noastre“ – spune un general francez.11 

Este limpede că problema combaterii terorismului cere altfel de soluţii decât 
cele de până acum. Este vorba de o altfel de concepţie, de o altfel de reacţie, de o 
altfel de strategie. Pentru că terorismul nu mai este ce a fost. El devine o ameninţare 
foarte gravă, ale cărei consecinţe pot degenera în monstruozităţi.

„Folosirea forţei trebuie să urmărească o logică de finalitate. (…) Astăzi, 
strategia militară trebuie să fie concepută şi aplicată după noi modele. Este vorba de 
a combina, în totalitatea teatrelor de operaţii şi potrivit unui ritm impus de adversar, 
acţiuni de natură foarte diversă, fizice şi altele, realizate de formaţii articulate 
şi angajate sub formă de «vectori operaţionali» dimensionaţi şi ajustaţi potrivit 
obiectivelor selecţionate şi efectelor dorite.“12

10  De nouvelles formes de guerre?, de Paul-Ivan de Saint Germain, fost director al F.R.S., 26.09.2001, www.
frstrategie.org., accesat la 10.07.2010 
11  La guerre contre le terrorisme, de Christian Delanghe, general (r) de corp de armată, 18.09.2001, www.fr.strategie.
org., accesat la 10.07. 2010
12 Ibidem.
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3.2. Structuri de reacţie împotriva terorismului

3.2.1. Nemilitare

Terorismul a fost considerat până acum o treabă a poliţiei şi, eventual, a 
unora din forţele speciale. Forţele speciale n-au fost create totuşi pentru combaterea 
terorismului, ci pentru acţiuni militare speciale, în special pentru cercetare, obţinere 
de informaţii, diversiune şi acţiuni în adâncimea dispozitivului inamic, la sute de 
kilometri, de mare importanţă şi de mare risc. 

Practic, în afara structurilor de informaţii şi a celor de ordine internă şi de 
ordine publică, nu există, la ora actuală, structuri viabile care să combată terorismul 
inter naţional. Convenţiile încheiate şi celelalte documente internaţionale au avut 
toată grija să deceleze între actele teroriste – care au fost considerate acţiuni ale 
unor extremişti pentru a obţine unele avantaje: bani, eliberarea unor camarazi etc. 
– şi acţiunile cu conotaţie politică. Se dorea să nu se amestece lupta pentru libertăţi 
democratice (îndeosebi din ţările care, pe vremea aceea, erau comuniste şi din ţările 
lumii a treia) şi mişcările teroriste care, în viziunea legiuitorului internaţional, erau 
altceva.

Viziunea s-a schimbat, terorismul se consideră o ameninţare asimetrică la 
adresa întregii lumi şi, ca atare, lumea va trebui să-i constituie structuri de protecţie 
şi de combatere a acestei ameninţări. 

Acestea se cer realizate atât la nivel internaţional, cât şi la nivel naţional şi 
constau în principiu în: legislaţie foarte clară şi rapidă în domeniu, la care să adere, pe 
cât posibil, toate statele şi toate naţiunile, care să scoată definitiv terorismul în afara 
legii şi să instituie o reacţie mondială a lumii civilizate, a întregii lumi, împotriva 
lui; structuri integrate (la nivelul comunităţilor internaţionale şi la niveluri naţionale) 
pentru descoperirea şi combaterea organizaţiilor teroriste şi a acţiunilor acestora; 
structuri ale societăţii civile, care să ducă la eradicarea, prin mijloace culturale şi ale 
educaţiei civice a terorismului din viaţa societăţilor.     

3.2.2. Militare

Forţe Speciale 

Forţele speciale nu au fost  create pentru acţiuni antiteroriste. Ele nu sunt nici 
dotate şi nici pregătite pentru astfel de misiuni. Oricum, misiunile de acest tip nu cer 
o pregătire la nivelul excepţional la care se instruiesc aceste forţe. Forţele speciale 
sunt structuri de război, destinate să îndeplinească misiuni excepţionale, de mare 
dificultate, în adâncimea dispozitivului inamic, să culeagă informaţii, să dirijeze 
mijloacele de lovire, să ajute la manevra strategică de forţe şi mijloace, să creeze 
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faptul împlinit, să scoată rapid din luptă punctele-cheie ale dispozitivului advers etc. 
Or, războiul antiterorist cere mai întâi un sistem riguros de depistare, 

supraveghere şi anihilare rapidă a reţelelor, organizaţiilor, bazelor de antrenament şi 
logistice, şcolilor şi infrastructurilor teroriste şi a celor adiacente, a acţiunilor teroriste, 
oriunde ar fi ele. Pentru aceasta, este nevoie de un sistem integrat de supraveghere la 
nivelul întregii planete, cu reţele şi structuri în fiecare ţară în parte, în fiecare colţişor 
de lume. Forţele militare speciale (sau o parte dintre acestea) pot fi elemente de 
lovire, de anihilare, de supraveghere şi de diversiune. 

În situaţia în care forţele speciale vor primi şi astfel de misiuni, este limpede 
că ele trebuie să fie integrate, ca module, într-un sistem de supraveghere şi de reacţie 
mult mai larg, iar modul de acţiune va fi probabil cel adecvat. Dacă forţa principală a 
terorismului constă în surprindere şi în folosirea ca armă a elementului uman, atunci 
contracararea unor astfel de acţiuni trebuie să se facă tot prin folosirea elementului 
uman în surprinderea şi anihilarea structurilor teroriste. Oricum, ele trebuie urmărite 
peste tot, aşa cum au procedat israelienii  după atentatul asupra lotului lor sportiv de 
la Olimpiada din 1972. Au căutat peste tot grupul palestinian care a desfăşurat acest 
atentat şi l-au anihilat până la unul.      

Structuri militare obişnuite

Structurile militare obişnuite nu sunt destinate pentru lupta împotriva 
terorismului. Dar, în condiţiile date, ele pot fi instruite şi pentru astfel de misiuni. 
În acest caz, un program de pregătire pentru războiul de tip antiterorist ar trebui să 
cuprindă: teme de cunoaştere detaliată a fenomenului terorist, a ameninţărilor de 
acest gen şi a modalităţilor de acţiune; teme de pregătire a forţelor pentru a desfăşura 
acţiuni de cercetare-supraveghere, de căutare şi de nimicire a elementelor şi reţelelor 
teroriste; teme care să antreneze trupele pentru acţiuni de acest tip desfăşurate în 
localităţi, în păduri, în locuri aglomerate sau părăsite, atât pe teritoriul naţional, cât 
şi în compunerea unor forţe multinaţionale; teme de salvare-evacuare şi acordare 
a primului ajutor în cazul unor atacuri teroriste; alte teme care ţin de pregătirea 
grupurilor, echipelor, echipajelor şi altor structuri militare pentru acţiuni de apărare 
împotriva atacurilor teroriste, de protecţie a populaţiei şi valorilor şi, respectiv, pentru 
desfăşurarea unor acţiuni ofensive împotriva organizaţiilor, cuiburilor, bazelor de 
antrenament şi altor structuri de tip terorist.    

În anii care au trecut de la atacurile de la 11 septembrie 2001, s-a obţinut o foarte 
bogată experienţă în combaterea terorismului, dar şi numeroase limite. Restricţiile 
impuse, spre exemplu, în traficul aerian constituie ele însele, într-o oarecare măsură, 
efecte ale terorismului, forme de terorism. Controlul de pe aeroporturi, regulile pe 
care trebuie să le urmeze pasagerii şi multe altele creează disconfort şi afectează 
companiile aeriene. 
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3.3. Contraterorismul între ofensivă şi reacţie

Măsurile antiteroriste – în general, măsuri de protecţie, restricţii, reguli dificile, 
controale exigente, structuri de reacţie etc. – nu sunt suficiente. Ele nu realizează şi 
cealaltă dimensiune a combaterii terorismului, adică distrugerea lui, a organizaţiilor 
şi reţelelor de tip terorist. 

Combaterea terorismului nu este o problemă militară, ci, în primul rând, una 
politică. Decizia pentru organizarea unei cruciade împotriva terorismului, adică a 
reţelelor şi organizaţiilor teroriste  trebuie luată – şi a fost luată – de conducerea 
politică a Statelor Unite ale Americii, a Uniunii Europene, a Alianţei Nord-Atlantice, 
precum şi de organismele internaţionale destinate să asigure protecţia naţiunilor, să 
prevină războiul şi să organizeze şi gestioneze bunele relaţii dintre ele.

Politicile pentru combaterea acestui fenomen trebuie să se bazeze pe cunoaşterea 
lui şi să vizeze eradicarea cauzelor care-l generează. Un algoritm raţional de cunoaştere şi 
recunoaştere a acestui fenomen ar trebui să cuprindă: politici de investigare; politici de 
evaluare; politici de contracarare a efectelor; politici de eradicare a cauzelor; politici 
de prevenire; politici de finanţare a structurilor şi acţiunilor îndreptate împotriva 
terorismului; politici de pregătire a forţelor, mijloacelor şi populaţiei pentru a duce 
un război antiterorist. 

Decizia politică de luptă împotriva terorismului aparţine civilizaţiei şi 
vizează protecţia prin lege şi printr-un sistem coerent de constrângeri şi de acţiuni 
a cetăţeanului, comunităţii, proprietăţii, instituţiilor, statului şi sistemelor de valori 
împotriva actelor teroriste.

Toate politicile antiteroriste trebuie să vizeze: informarea corectă asupra 
activităţilor, persoanelor, organizaţiilor şi instituţiilor teroriste, a celor care sprijină 
sau finanţează terorismului; supravegherea structurilor, instituţiilor şi activităţilor 
care sunt bănuite că generează, încurajează sau susţin terorismul; prevenirea oricăror 
acţiuni de tip terorist; distrugerea reţelelor, organizaţiilor şi bazelor terorismului din 
toată lumea, oriunde ar fi ele. 

Pe baza deciziilor politice, trebuie să se elaboreze un concept strategic adecvat 
şi pentru combaterea terorismului. Acest lucru este foarte dificil, întrucât terorismul 
nu este o acţiune strategică de mare amploare, ci un sistem de acţiuni disparate, fără o 
coordonare unitară şi fără doctrine, forţe şi mijloace stabile, identificabile, împotriva 
cărora să se poate acţiona prin mijloace legale şi prin structuri constituite şi deprinse 
cu astfel de activităţi. 

O strategie antiteroristă şi contrateroristă trebuie să aibă în vedere, pe lângă 
celelalte componente foarte importante (identificarea ameninţărilor şi riscurilor, 
concepţia acţiunilor, pregătirea şi structurarea forţelor şi a mijloacelor, amploarea 
şi specificul operaţiunilor, resurse, acţiuni etc.), şi cucerirea şi menţinerea iniţiativei 
strategice. Acest lucru va fi foarte greu, întrucât terorismul se bazează tocmai pe 
surprinderea tactică, adică pe acţiunile neaşteptate (în ceea ce priveşte obiectivul 
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ales, timpul de acţiune şi modul de atac), dar prima condiţie a reuşitei unei acţiuni 
de nivel strategic este să se deţină iniţiativa strategică.  Acţiunea prin surprindere, 
spectaculoasă, violentă şi puternic mediatizată este punctul forte al terorismului, dar 
şi punctul lui cel mai sensibil şi, în anumite privinţe, cel mai vulnerabil.

Cucerirea iniţiativei strategice în războiul antiterorist constă în: crearea şi 
menţinerea unei situaţii strategice predominată de un sistem coerent şi permanent de 
supraveghere civilă şi militară a zonelor, grupărilor, statelor, organizaţiilor şi chiar a 
persoanelor care se bănuiesc a face parte din reţele teroriste; acţiuni preventive (filtre, 
razii, descinderi în cuiburi teroriste), dar şi acţiuni care să determine o atitudine atentă, 
vigilentă din partea populaţiei şi instituţiilor; cucerirea supremaţiei informaţionale; 
sesizarea etapelor şi momentelor în care se pregătesc acţiunile teroriste şi intervenţia 
rapidă pentru zădărnicirea lor; lovirea preemptivă, adică împotriva unor acţiuni 
teroriste iminente, deja dovedite şi probate; lovirea preventivă, deopotrivă, masivă, 
punctiformă şi oportună a bazelor de antrenament ale teroriştilor, a depozitelor, 
locurilor de întâlnire şi altor elemente de infrastructură, de îndată de sunt descoperite; 
atacarea fără întrerupere, prin Internet, prin media şi prin mijloace ale războiului 
psihologic, a site-urilor, organizaţiilor, reţelelor, centrelor şi altor elemente ale 
terorismului; realizarea unui sistem de pregătire antiteroristă a populaţiei, economiei 
şi instituţiilor. 

3.4. Complexul de acţiuni ofensive împotriva terorismului

Guvernul american a pregătit şi lansat, cu câţiva ani în urmă, o nouă reţea  
Internet securizate denumită GovNet. Scopul este acela se securitate a comunicării. 
Este, deopotrivă, un mijloc de apărare împotriva ciberterorismului şi de efectuare 
a unei ofensive împotriva acestui tip de terorism. Aceasta va asigura legătura între 
toate agenţiile de securitate americane şi între ministere. O astfel de reţea nu permite 
pirateria informaţională, introducerea de viruşi. Desigur, o astfel de reţea se doreşte 
a fi separată de cea publică. Nimeni nu garantează însă că o astfel de reţea va fi 
impenetrabilă pe termen lung. Cu atât mai mult cu cât, se ştie, reţeaua Pentagonului, 
care este foarte bine protejată, a putut fi penetrată de un virus. Întrebările care se pun 
în legătură cu securizarea comunicaţiilor sunt numeroase. Se dezvoltă deja un fel de 
super-Internet, Internet 2, care beneficiază deja de cele mai bune tehnologii furnizate 
de IBM şi de alţi producători de tehnologii înalte şi de fibră optică şi care leagă 
sute de universităţi şi laboratoare.În toată această derulare a războiului antiterorist 
important este că America s-a hotărât să disloce contra terorismului considerabile 
resurse materiale, tehnice şi financiare inclusiv pentru securizarea reţelelor Internet, 
indiferent să ele sunt sau nu ameninţate de pericolul terorist.13

Reuşita în acţiunile împotriva terorismului depind în mare măsură de 

13  Michel Ktitareff, Le gouvernement américain veut lancer un nouveau réseau Internet „anti-terroriste”,  http://
fr.biz.yahoo.com/011022/3/25b5u.html, accesat la 11.07.2010
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cunoaşterea acestui fenomen în dinamica şi cauzalitatea lui. O astfel de ameninţare 
nu poate rămâne neinvestigată şi nesupravegheată. Terorismul este o provocare 
extrem de gravă, care impune restricţii şi constrângeri cu care lumea trebuie să se 
obişnuiască, iar conducerea politică şi strategică, forţele speciale şi forţele armate 
trebuie să le pună în aplicare. 

Sistemele de supraveghere şi de monitorizare a terorismului presupun structuri 
şi infrastructuri cu foc continuu, distribuite în aşa fel încât să acopere întreaga planetă 
sau, într-o primă etapă a războiului antiterorist, zonele care ating pragul de importanţă 
ce se ia în consideraţie de factorii de decizie.

Aceste sisteme trebuie să fie integrate, dar şi suficient de flexibile pentru a 
face faţă flexibilităţii tactice şi aleatorii a terorismului, şi să asigure bazele de 
date şi informaţii necesare organizării corespunzătoare a acţiunii şi reacţiei. Tot 
ele trebuie să aibă componente naţionale şi internaţionale, care să acţioneze, prin 
cooperare în toate mediile şi în toate spaţiile. Fiecare din aceste structuri trebuie să 
includă: componente de supraveghere electronică de mare sensibilitate; componente 
de cercetare directă, prin agenţi şi agenţi de influenţă; componente de comunicaţii 
rapide şi securizate; componente de analiză a datelor şi informaţiilor; componente de 
decizie rapidă; componente de validare şi corectare oportună a acestor decizii.

Factorul cel mai important în supravegherea structurilor, infrastructurilor şi 
acţiunilor teroriste îl reprezintă omul, agentul de informaţii, dotat cu toate mijloacele 
necesare şi ajutat de un sistem tehnic-informaţional permanent şi eficace. 

3.5. Structuri şi acţiuni ofensive împotriva terorismului

Nemilitare

Căile cele mai eficiente de combatere a terorismului nu sunt cele militare, ci 
cele politice şi culturale. Fiind un fenomen politic, o expresie a disfuncţionalităţii 
sociale, terorismul acţionează în acest spaţiu, lovind în tot ce înseamnă ordine, 
organizare, autoritate şi valori democratice. Terorismul nu este doar un fenomen cu 
cauze aleatoare, cum s-a crezut multă vreme. La articolul 421 – 1 din Codul penal 
francez, spre exemplu, sunt prevăzute două condiţii pentru ca un act să fie considerat 
terorist: cel care-l comite să deţină materiale omorâtoare, să deturneze aeronave 
etc. şi să poată fi stabilită o relaţie între comiterea infracţiunii (deci respectivul cod 
consideră terorismul ca infracţiune) şi o întreprindere individuală sau colectivă 
având drept scop tulburarea gravă a ordinii publice prin intimidare, prin teroare (deci 
terorismul este considerat ca infracţiune împotriva ordinii publice). 

O astfel de viziune nu mai este de actualitate. S-a dovedit deja că terorismul 
poate fi considerat un război de tip asimetric. În acest caz, el trebuie definit ca atare 
de dreptul internaţional, de dreptul păcii şi al războiului şi tratat ca atare. Cu alte 
cuvinte, toate structurile internaţionale, începând cu ONU şi continuând cu cele 
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regionale şi toate statele, trebuie să se implice în combaterea terorismului în primul 
rând prin mijloacele societăţii civile – legislaţie, mijloace economice şi financiare, 
politici, sisteme prevenţionale, educaţie, cultură – şi, la nevoie, prin folosirea forţei.  

Militare

Terorismul este, deci, un război. Un război al cărui teatru de acţiuni este 
planeta. Adică un război împotriva ordinii actuale a lumii. Un război mondial?!. E 
drept, un război care nu are – cel puţin la nivelul cunoaşterii noastre de azi – o 
conducere centralizată, un cartier general şi nici o strategie coerentă. El constă din 
însumarea unor acţiuni disparate, numeroase şi cu o arie de răspândire nelimitată, în 
toate mediile, care au efecte, mai ales psihologice, ce nu pot fi neglijate. Efectul cel 
mai periculos al terorismului este teama, adică insecuritatea persoanei, a sistemelor 
de conducere şi de comunicare, a organismelor sociale. 

Deci, terorismul este un război care are ca scop principal să înspăimânte. 
Distrugerea, crima, asasinatul reprezintă doar mijloace. Obiectivul strategic este 
spaima, înspăimântarea. 

Aşadar, deşi conducătorii teroriştilor nu s-au aşezat niciodată toţi la aceeaşi masă 
şi nu au plănuit un mod de a acţiona, un sistem de pregătire a forţelor şi mijloacelor, 
cam toţi acţionează în acelaşi mod, prin mijloace şi procedee asemănătoare. Nu există 
o strategie teroristă de distrugere sau înspăimântare a planetei, dar se acţionează 
efectiv, dacă nu pentru realizarea acestui obiectiv global, atunci pentru realizarea lui 
pe felii sau în mozaic.

Teroriştii nu-şi propun (cel puţin cei care au acţionat până acum) să distrugă 
planeta. Ei nu au nimic cu planeta. Ei îşi propun să-i distrugă pe cei pe care-i urăsc, 
pe cei care le stau în cale, să realizeze, într-o anumită regiune (ţară etc.) ordinea 
(sau dezordinea) pe care ei o doresc, să impună, adică, prin forţă o stare, un regim, o 
conduită. După atacurile din 11 septembrie 2001, s-a desprins concluzia că terorismul 
este război şi, deci, trebuie acţionat pe măsură.Care este însă această măsură? „A 
fost aleasă încă o dată bombardarea masivă, de la mare altitudine. Totuşi, crizele 
recente, mai ales în Irak şi în Serbia, au demonstrat ineficacitatea cvasitotală a acestei 
strategii asupra forţelor de la sol. Aceste lovituri pot să neutralizeze cu precizie ţinte 
economice, dar provoacă în mod sigur «efecte colaterale» în rândul populaţiei civile. 
În contextul actual al Afganistanului, una dintre ţările cele mai vulnerabile din lume, 
astfel de lovituri nu au sens. Este vorba atunci de o parte emergentă a unui război 
subteran mai serios asupra reţelelor teroriste? Îndrăznim să sperăm.“14 Acţiunile 
asupra talibanilor au dus totuşi la un rezultat: schimbarea regimului, lovirea puternică 
a infrastructurilor teroriste şi punerea zonei sub un anumit control. Cât de eficient va fi 
acest control şi cum se va realiza el rămâne de văzut. Acţiunile asupra Afganistanului 

14 La stratégie militaire americaine est-elle encore capable de se reformer ?“ par Jean Marguin, Chargé de recherche, 
15/10/2001, www.frstrategie.org.(Accesat la 08.07.2010)
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şi, probabil, şi altele asupra altor ţări care generează, adăpostesc sau susţin terorismul 
pot să reprezinte o componentă a strategiei antiteroriste, dar nu singura.

În loc de concluzie

O strategie antiteroristă ar trebui să cuprindă: identificarea ameninţărilor şi 
riscurilor de natură teroristă; identificarea principalelor caracteristici ale acţiunilor 
de tip terorist şi a modalităţilor de concepere şi punere în aplicare; obiectivul sau 
obiectivele şi scopurile acţiunilor antiteroriste; sistemele de protecţie a persoanelor, 
instituţiilor şi organizaţiilor sociale, culturale etc.; concepţia de ansamblu a acţiunilor 
(războiului, campaniilor) împotriva terorismului; structurile de forţe destinate 
să acţioneze împotriva terorismului; mijloacele (politice, economice, financiare, 
culturale, informaţio nale şi militare) care vor fi folosite; modalităţile de acţiune şi 
procedeele; sistemul de pregătire a forţelor; mediile din care şi în care se va acţiona; 
susţinerea mediatică şi publică.

Deci, practic, războiul care se cere a fi dus împotriva terorismului trebuie 
să conţină: strategii de identificare; strategii de protecţie; strategii de contracarare 
(contraofensive); strategii ofensive; strategii disuasive. 

Cum vor trebui structurate armatele pentru a fi oricând în măsură să ducă un 
război împotriva terorismului? Va fi oare nevoie de aşa ceva? Şi, dacă va fi, atunci 
cum vor fi structurate micile unităţi şi unităţile de bază de acţiune şi de reacţie? Aşa 
cum sunt acum? Vor fi modularizate? Vor fi flexibile, în sensul că, spre exemplu, 
un batalion de infanterie poate acţiona întrunit, pe subunităţi sau pe mici grupuri 
antiteroriste? Cum va fi configurată pregătirea armatei pentru astfel de misiuni? Dar 
a statelor majore? Cine va concepe şi cine va conduce aceste acţiuni?

O posibilă configurare a forţelor militare ar putea fi următoarea: structuri 
de conducere specifice (în cadrul celor obişnuite);  forţe (structuri) de informare, 
supraveghere şi avertizare; forţele speciale; forţe de acţiune preventivă; forţe 
principale de acţiune şi de reacţie.

„Felicitându-se pentru rolul jucat de Marea Britanie, europenii nu pot decât 
să resimtă ca o anomalie faptul că Uniunea Europeană nu este capabilă să-şi asume 
un rol echivalent (cu SUA, N.N.), militar şi diplomatic, când este vorba de o criză 
de dimensiuni mondiale. Marea criză din zilele noastre va fi fără îndoială de natură 
să-i incinte pe europeni, inclusiv pe britanici, să grăbească  punerea pe picioare a 
Forţei de Reacţie Rapidă Europene, prevăzută iniţial pentru 2003. Capacităţile 
militare integrate vor trebui să fie disponibile din timp de pace, mai ales în domeniul 
forţelor speciale (domeniu de viitor, unde capacităţile europene ar putea să fie pe 
deplin comparabile cu cele ale Statelor Unite), în cel al forţelor aeriene tactice, de 
transporturi militare, ca să nu mai vorbim de mijloacele de informaţii.“15

15 L’ordre mondial nouveau est (presque) arrivé, par : Robert Bussière, chercheur associé à la FRS, 09.10.2001, 
www.frstrategie.org/
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Această forţă de reacţie rapidă europeană, după cum se ştie, este deja 
operaţională, iar una dintre misiunile acesteia este să participe la combaterea 
acţiunilor teroriste şi la gestionarea crizelor şi conflictelor.
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Abstract

Abordările contemporane ale securităţii se caracterizează prin 
ceea ce, în studiile de specialitate, este cunoscut sub numele de caracter 
comprehensiv. Prin aceasta înţelegem, în primul rând, că starea de securitate 
nu mai este definită doar în raport cu prezenţa/absenţa riscurilor şi 
ameninţărilor de natură militară, ea comportând şi o serie de alte dimensiuni 
– socială, economică, culturală, politică, alimentară, de mediu etc. În al 
doilea rând, caracterul comprehensiv al securităţii se poate defini şi în raport 
cu indivizibilitatea acesteia; starea de securitate a unui actor statal sau non-
statal este strâns legată de cea a celorlalţi actori, iar, date fiind caracteristicile 
mediului internaţional de securitate actual, niciun stat nu îşi poate garanta 
securitatea unilateral.

Cuvinte-cheie: fenomene, cosmice, globale, galaxie, securitate

1. Definirea FCRIV

Fenomenele cosmice rare cu intensitate variabilă (FCRIV) se înscriu în 
această abordare a securităţii deoarece ele se pot constitui în veritabile riscuri la 
adresa securităţii indivizilor, statelor, organizaţiilor şi chiar a Terrei şi a vieţii aşa 
cum o cunoaştem până acum. Vom utiliza în continuare sintagma de fenomene 
cosmice rare cu intensitate variabilă cu sensul de evenimente observabile care 
s-au petrecut, se petrec şi se vor petrece în spaţiul extraterestru, care variază în ce 
priveşte posibilitatea de identificare a momentului manifestării lor şi a măsurii în 
care afectează bunul mers al vieţii pe Pământ şi securitatea statelor. Cu alte cuvinte, 

1 Asistent de cercetare la Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din cadrul Universităţii Naţionale de 
Apărare „Carol I”, doctorand 

FENOMENE COSMICE RARE  
CU INTENSITATE VARIABILĂ 

PENTRU EVENIMENTELE 
ASIMETRICE (FCRIV-ASIM)
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FCRIV constituie ameninţări pentru însăşi existenţa Terrei şi a omenirii, fie doar 
pentru existenţa anumitor specii. Cert este faptul că acestea pot constitui factori 
care pot afecta grav capacitatea statelor de a-şi asigura securitatea. Analizând o 
serie de astfel de fenomene, putem desprinde o serie de caracteristici ale acestora:

a) Fenomenele cosmice sunt incomplet cunoscute. Deşi ştiinţele care 
studiază evoluţia universului, procesele care se derulează în spaţiul extraterestru au 
evoluat, amplitudinea universului face însă ca o cunoaştere profundă şi completă 
a tuturor fenomenelor care se petrec în cadrul acestuia să nu fie completă. Totuşi 
dezvoltarea tehnologiilor care permit scrutarea universului, lansarea de sateliţi 
artificiali pe orbita Pământului, întreprinderea de misiuni spaţiale au reuşit să 
identifice o serie de astfel de fenomene, iar cercetările se concentrează, în prezent, 
asupra eforturilor de a stabili probabilitatea ca aceste procese să interacţioneze cu 
Terra, precum şi asupra celor de a identifica eventuale măsuri de contracarare.

b) Prevenirea FCRIV este dificilă sau imposibilă. Atunci când vorbim 
despre astfel de procese ne referim, de regulă, la evenimente care ţin de traficul 
corpurilor astrale, de fizica şi de chimia acestora, de interacţiuni care depăşesc nivelul 
actual al dezvoltării instrumentelor disponibile oamenilor. Impactul cometelor sau 
asteroizilor, exploziile de raze Gamma, evoluţia climei spaţiale pot fi prevăzute cu 
un anumit interval de timp înainte să afecteze Terra,  dar acest timp este deseori 
prea scurt pentru a putea dezvolta instrumentele necesare prevenirii. De obicei ele, 
sunt detectate prea târziu. În plus, există o gamă largă de factori care trebuie luaţi 
în calcul. Spre exemplu, în cazul mişcării corpurilor astrale, traiectoria lor poate fi 
modificată drastic de interacţiunea câmpurilor gravitaţionale ale acestora. Din cauza 
acestor interacţiuni, traiectoria unui asteroid sau a unei comete, calculată astăzi, se 
poate modifica în câteva zeci de ani2. Dificultatea de prevenire îşi are rădăcinile într-o 
insuficientă dezvoltare a instrumentelor necesare acesteia, în ciuda investiţiilor pe 
care SUA sau statele europene le fac în această arie de interes. Totuşi, nu cantitatea 
investiţiilor este principala cauză a lacunelor tehnologice, ci faptul că Universul mai 
are încă multe secrete de dezvăluit. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul corpurilor din 
apropierea pământului. În ciuda numărului mare de sateliţi artificiali care înconjoară 
Terra, a telescoapelor care urmăresc mişcările acestor corpuri, un asteroid de mici 
dimensiuni a trecut foarte aproape de pământ fără a putea fi observat, din cauză că 
se apropia dinspre Soare3, fiind descoperit abia după ce s-a îndepărtat de planeta 
noastră. 

c) FCRIV sunt o problemă de timp. Este vorba de timpul de care omenirea 
are nevoie pentru a dobândi şi aprofunda cunoştinţe despre acestea, dar şi de cel de 
care ar avea nevoie în cazul în care ar avea certitudinea manifestării unui astfel de 
eveniment cu efecte catastrofale. În absenţa unei pregătiri continue, a menţinerii 
unei permanente stări de gardă în ce priveşte acest tip de risc, oamenii, statele, 
<?>  Nigel CALDER, Universul Magic, Cometele şi asteroizii, p. 158, Editura All, Bucureşti, 2008
3  New Scientist, Jeff HECHT, Asteroid’s near-miss with Earth, 21 iunie 2002, accesat în varianta on-line la 06 aprilie 
2010, pe pagina web http://www.newscientist.com/article/dn2444.
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organizaţiile suprastatale nu ar avea timpul necesar pentru a pregăti contramăsurile. 
FCRIV presupun o abordare atât de amplă, investiţii umane şi materiale atât de mari, 
încât, pur şi simplu, oamenii nu ar avea timp să reacţioneze.

FCRIV sunt o problemă de timp şi din cauză că istoria şi cercetările recente 
ne pun la dispoziţie date concludente, care ne demonstrează o anumită ciclicitate a 
acestor evenimente, în ciuda faptului că sunt întâmpinate dificultăţi în ce priveşte 
prezicerea lor cu certitudine sau plasarea manifestării lor într-un anumit interval 
temporal. 

d) FCRIV sunt riscuri determinate de cauze naturale. Ele nu sunt 
determinate de acţiunea omului, nici măcar indirect, cum se întâmplă în cazul 
riscurilor provocate de schimbările climatice, unde factorul antropic poate fi 
considerat un determinant. Dat fiind acest caracter al FCRIV, al independenţei faţă 
de acţiunea umană, contracararea lor de către oameni poate fi extrem de dificilă. 

e) În eventualitatea manifestării, FCRIV au efecte ample, şi chiar globale 
asupra securităţii Pământului. Dacă astăzi, ne putem imagina cu toţii scenarii 
apocaliptice legate de impactul Terrei cu un asteroid sau cu o cometă, există şi alte 
fenomene care afectează securitatea noastră. Un exemplu de astfel de evenimente îl 
constituie furtunile magnetice solare, care pot dăuna infrastructurii critice a statelor, 
mai ales celor legate de comunicaţii şi transporturi, sau exploziile de raze gama, care 
pot afecta biosfera şi contribuie la distrugerea stratului de ozon al Pământului.

Prin urmare, în univers, există o serie de fenomene care pot influenţa viaţa 
şi activităţile de pe Pământ. Dată fiind amploarea spaţiului cosmic, acestea au o 
frecvenţă mică, acţiunea lor asupra planetei noastre fiind determinată de anumiţi 
factori favorizanţi – intersectarea traiectoriei cometelor şi asteroizilor cu orbita 
Pământului sau o anumită evoluţie a climei spaţiale. Totodată, nu trebuie trecută 
cu vederea diferenţa dintre timpul perceput de umanitate şi timpul calculat la nivel 
cosmic. Astfel, dacă impactul Terrei cu un asteroid poate fi clasificat cu certitudine 
drept un fenomen cosmic rar, analiza acestei probleme din punctul de vedere al 
ciclului de viaţă al planetelor ar releva că acest tip de eveniment nu este unul rar 
(suprafaţa Lunii, care poartă semnele unor astfel de evenimente, poate fi relevantă). 

2. Exemple de FCRIV

După cum am menţionat mai sus, date fiind diversitatea şi amploarea spaţiului 
cosmic, a ne propune să întocmim o listă exhaustivă a FCRIV ar fi un ţel nerealist. 
De aceea, definirea şi analiza acestor fenomene nu poate fi făcută decât pornind de 
la premisa că aceste evenimente observabile sunt doar câteva exemple de FCRIV. 

2.1. Exploziile de Raze Gama (ERG)

ERG sunt cele mai luminoase obiecte observabile pe cer, fiind asociate 
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cu explozia extrem de violentă a unor corpuri cereşti. Deşi sateliţii de pe orbita 
Pământului înregistrează aproximativ două astfel de explozii pe zi, ERG pot fi 
considerate fenomene cosmice rare deoarece se petrec la distanţe extrem de mari, 
fiind necesare perioade extrem de mari de timp. Spre exemplu, într-o galaxie de 
mărimea Căii Lactee, o ERG este aşteptată o dată la 100.000 sau 1.000.000 de ani4.

În ciuda faptului că Pământul este afectat zilnic de astfel de fenomene, 
cercetătorii5 au demonstrat că ele au influenţe negative asupra acestuia. În momentul 
unei ERG, spre Pământ se îndreaptă raze X şi gama foarte puternice care sunt oprite 
în stratosferă. Aici determină procese chimice care conduc, finalmente, la scăderea 
nivelului stratului de ozon care înconjoară Pământul, ceea ce comportă influenţe 
negative asupra biosferei, prin creşterea nivelului de raze ultraviolete de la suprafaţa 
Pământului. De asemenea, ERG pot contribui la creşterea acidităţii precipitaţiilor din 
cauza reacţiilor chimice pe care le determină în atmosferă. Trebuie să luăm în calcul 
că, în istoria umanităţii, Terra nu a fost supusă unei ERG în proximitatea planetei 
sau, simultan, unui număr mare de ERG. Însă, putem considera că este posibil ca 
Pământul să fi fost plasat, la un moment dat, în apropierea unui astfel de eveniment, 
ceea ce ar face „tentant să speculăm că astfel de explozii ar fi putut conduce la extincţii 
în masă, ce s-ar fi petrecut la intervale de timp regulate”6. Mai mult, în prezent, 
ideea pare a fi devenit iarăşi atractivă pentru mediul academic. Conform acestora7 
extincţiile ar fi fost cauzate de faptul că ERG determină şi anumite reacţii chimice 
în atmosfera Pământului ce pot bloca pătrunderea căldurii solare şi duc, finalmente, 
la o răcire globală a planetei – la o era glaciară. Mai mult, studiile dovedesc că dacă 
Pământul s-ar afla la o distanţă de 30 de ani lumină de explozia unei supernove, 
aceasta ar putea determina distrugerea completă a stratului de ozon protector, lăsând 
planeta noastră sub acţiunea directă a razelor ultra-violete ale Soarelui. Însă aceasta 
este posibil să se întâmple, în special, în zonele galaxiei unde concentraţia de stele 
este mai mare, în aşa-numitele spirale8.  Totuşi, aceiaşi cercetători susţin că, deşi un 
astfel de eveniment este posibil, şansa ca el să se întâmple este atât de mică încât nu 
merită să ne îngrijorăm din această cauză9.

4  Conform studiilor efectuate de Ph. PODSIADLOWSKI, P. A. MAZZALI, K. NOMOTO, D. LAZZATI, E. 
CAPPELLARO, The rates of Hypernovae and Gamma Ray-Bursts: Implications for Their Progenitors, în The 
Astrophysical Journal, nr. 607, May 2004, p. 17. 
5  S. E. THORSETT, Terrestrial Implications of Cosmological Gamma-Ray Burst Models, The Astrophysical 
Journal, no. 444, 1 May 1995, pp. 53-55.
6  RUSSELL (1979) apud. S. E. THORSETT, Terrestrial Implications of Cosmological Gamma-Ray Burst Models, 
The Astrophysical Journal, no. 444, 1 May 1995, p. 54.
7  Vezi National Geographic News, 3rd April 2009, Anne MINNARD, Gamma-Ray Burst caused mass extinction?, 
varianta on-line accesată la data de 03 februarie 2010, la pagina web http://news.nationalgeographic.com/
news/2009/04/ 090403-gamma-ray-extinction.html.
8  Conform paginii web oficiale a European Space Agency, accesată la 5 aprilie 2010, la http://www.esa.int/esaSC/ 
SEMPZ1T1VED_foryou_0.html.
9 David THOMPSON, în National Geographic News, 3rd April 2009, Anne MINNARD, Gamma-Ray Burst caused 
mass extinction?, varianta on-line accesată la data de 03 februarie 2010, la pagina web http://news.nationalgeographic.
com/news/2009/04/090403-gamma-ray-extinction.html.
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2.2. Tulburări ale vremii spaţiale

Conceptul de „vreme spaţială” se referă la modul în care oscilează condiţiile 
din spaţiul din apropierea Pământului. În cadrul Sistemului Solar, vremea spaţială 
este influenţată de densitatea şi de viteza vântului solar şi de câmpul magnetic 
interplanetar, care este influenţat direct de vânturile solare. Biroul Coordonatorului 
Federal pentru Servicii Meteorologice şi Cercetare de Sprijin a elaborat un document 
care definea vremea spaţială ca fiind „condiţiile de pe Soare şi ale vântului solar, ale 
magnetosferei, ionosferei şi termosferei care pot influenţa funcţionarea şi fiabilitatea 
sistemelor tehnologice spaţiale sau terestre şi care pot pune în pericol sănătatea sau 
viaţa oamenilor”10. 

Vântul solar constă într-un curent de particule încărcate electric emise 
continuu de soare, care transportă şi câmpul magnetic al acestuia; este, de asemenea, 
principalul responsabil pentru condiţiile de vreme spaţială din jurul Pământului. 
Totodată şi Pământul are propria magnetosferă, care se constituie într-o barieră faţă 
de vântul solar, însă modificările acestuia pot afecta magnetosfera terestră. Atari 
fenomene ţin de normalitate, dar efectele lor pot fi, în anumite cazuri, periculoase 
pentru viaţa şi sănătatea oamenilor.

Cele mai vizibile efecte  al interacţiunii magnetosferei terestre cu câmpul 
magnetic purtat de vântul solar constau în aurorele boreală şi australă, care sunt 
fenomene luminoase determinate de o un suflu puternic de gaze din partea Soarelui 
emisă cu câteva zile înainte, care comprimă câmpul magnetic şi modelează liniile 
de câmp sub forma unei cozi pe partea întunecată a Pământului, unde exploziile 
invizibile propulsează particulele de-a lungul liniilor de câmp magnetic, care le 
dirijează spre regiunile polare, unde apare fenomenul aurorelor11, fenomen care este 
cunoscut din cele mai vechi timpuri şi care nu a fost perceput a fi un risc pentru 
securitatea oamenilor.

Totuşi, o dată cu dezvoltarea tehnologiilor, a facilităţilor de comunicaţie şi 
transport, dezvoltarea infrastructurii şi cu stabilirea unei dependenţe a securităţii 
oamenilor de acestea, furtunile magnetice au început a fi percepute diferit. În timpul 
acestor furtuni, curenţi electrici de mare intensitatea au afectat infrastructurile critice 
din domeniul comunicaţiilor, ale transportului, ale furnizării de energie. Cel mai bine 
cunoscut efect al vremii spaţiale, în speţă al unei furtuni magnetice, este colapsul 
reţelei de curent electric, în 1989, reţea care alimenta Québec-ul din cauza unor 
curenţi induşi geomagnetic. Furtuna fusese generată de erupţii coronaliene masive 
(ECM), care avuseseră loc cu câteva zile înainte. În 1994, un fenomen similar a scos 
din funcţiune doi sateliţi canadieni. ECM reprezintă evenimentele cele mai energetice 
din întregul sistem solar, constituind un factor important în dinamica coronală şi 
interplanetară, prin aceea că induc câmpuri electromagnetice mari, cauzând aceste 
10  Office of the Federal Coordinator for Meteorological Services and Supporting Research, National Space Weather 
Program Implementation Plan, 2nd Edition, Washington D.C., 2000, p. 1.
11  Nigel CALDER, Universul Magic, Vremea Spaţială, pp. 726-727, Editura All, Bucureşti, 2008
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şocuri geomagnetice12. Anticiparea acestor erupţii a devenit posibilă în urma lansării 
navetei spaţiale SOHO13 (Solar and Heliospheric Observatory), proiect comun al 
NASA şi al Agenţiei Spaţiale Europene (ASE), dar timpul de avertizare este deosebit 
de scurt – aproximativ 30 de minute14. 

Însă, Observatorul Relaţiilor dintre Pământ şi Soare al NASA (STEREO) a 
reuşit să obţină, de curând, imagini detaliate ale unor ECM, care furnizează date 
despre viteză, traiectorie şi despre forma tridimensională a exploziilor, informaţii 
care pot fi folosite de cercetători pentru elaborarea unei metode de avertizare timpurii 
în legătură cu furtunile magnetice care afectează viaţa pe Pământ15.

2.3. Intersectarea orbitei Pământului cu traiectoria altor corpuri cereşti

Posibilitatea ca o cometă sau un asteroid să se ciocnească cu Pământul este 
unul dintre riscurile care trebuie luate în calcul. Aceste obiecte cereşti care pot fi 
subiectul unui astfel de eveniment, sunt cunoscute în terminologia de specialitate 
drept Near-Earth Objects (NEO – Obiecte din Apropierea Pământului). Asteroizii 
sunt corpuri cereşti care se găsesc, în marea lor parte, între orbitele planetelor Marte 
şi Jupiter, într-o „centură” care conţine aproximativ un milion de asteroizi cu un 
diametru mai mare de 1 kilometru. Riscul pe care îl reprezintă aceştia este dat nu 
doar de dimensiune, ci şi de dificultatea de a-i identifica pentru că, spre deosebire de 
stele, asteroizii nu emit lumină care să poată fi percepută de pe Pământ. Asteroizii 
pot fi identificaţi doar prin reflexia luminii solare şi doar cu telescoape foarte 
performate. Mai mult, este, de asemenea, posibil ca suprafaţa unui asteroid să fie 
atât de întunecată încât să reflecte doar o parte din lumină, făcând practic imposibilă 
calcularea exactă a dimensiunilor lor şi, implicit, a consecinţelor pe care un eventual 
impact cu Pământul le-ar putea antrena. 

Faptul că Pământul a fost lovit în trecut de astfel de corpuri cereşti este 
cunoscut, existând înregistrări în acest sens. Este de asemenea cunoscut faptul că 
astfel de evenimente se întâmplă adesea în univers, aspectul solului selenar care 
poartă însemnele unor asemenea impacturi fiind elocvent în acest sens. De asemenea, 
există voci care susţin că singura diferenţă dintre Pământ şi Lună, în acest sens, este 
faptul că Pământul deţine mecanisme prin care îşi poate „vindeca” craterele produse 
de astfel de impacturi. Spre exemplu, este posibil ca fundul oceanului, care acoperă o 
suprafaţă mult mai mare decât continentele să conţină urmele unor astfel de coliziuni, 
urme care ar fi însă acoperite imediat. Mai mult, acest fenomen este valabil şi în 
cazul în care impactul are avea loc pe uscat. Cazul craterelor da la Chicxulub (despre 
12  Arnorld HANSLMEIER, The Sun and Space Weather, 2nd edition, Springer, Dordrecht, Netherlands, 2007, 
pp. 79-82.
13  http://sohowww.nascom.nasa.gov/about/about.html.
14   Nigel CALDER, Universul Magic, Vremea Spaţială, p. 733, Editura All, Bucureşti, 2008
15  Solar STORMS: Coronal Mass Ejection Viewed in Detail by NASA Spacecraft, 19 aprilie 2009, accesat la data de 
10 februarie 2010, pe pagina oficială a Science Daily http://www.sciencedaily.com/releases/2009/04/090414160803.
htm.
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care se crede că a rămas în urma căderii unui asteroid cu un diametru de 10-20 km 
care ar fi dus la extincţia în masă a dinozaurilor), de la Chesapeake din estul SUA 
(cel mai mare crater din SUA, rezultat în urma unui impact în ocean) care, în decurs 
de zeci de milioane de ani, au fost acoperite aproape în întregime cu sedimente, este 
elocvent. În plus, tehnologiile moderne au permis identificarea unui număr mare de 
corpuri astrale care orbitează în jurul Pământului şi a căror traiectorie nu poate fi 
întotdeauna calculată cu exactitate. 

Astfel, în ciuda faptului că ]planetele din Sistemul Solar au luat naştere în 
urma unei furtuni violente în care au fost prinse obiecte similare asteroizilor, aceleaşi 
obiecte pot constitui o gravă ameninţare la adresa securităţii vieţii pe Pământ16. 
Coliziunea Pământului cu un asteroid sau cu o cometă este un FCRIV, putând 
avea atât efecte minime asupra vieţii de pe Pământ, cât şi efecte catastrofale. Spre 
exemplu, aproape zilnic pot fi observate de pe Pământ ploi de meteoriţi, care apar 
atunci când Pământul trece aproape de coada de praf a unei comete, dar au fost 
descoperite şi cratere despre care se crede că reprezintă mărturii ale unor adevărate 
extincţii în masă.  Paleontologii David Raup şi Jack Sepkoski, de la Universitatea 
din Chicago, au stabilit, după analiza fosilelor, că Pământul a cunoscut „Cinci Mari 
Extincţii”, perioade scurte în care 75-95% din speciiile existente au fost eliminate17. 
Pentru trei dintre acestea au fost identificate cratere suficient de mari pentru a justifica 
extincţiile – craterul Chicxulub (rămas în urma unui impact de acum 65 de milioane 
de ani, responsabil pentru dispariţia dinozaurilor), craterul Manicouagan din Canada 
(vechi de 214 milioane de ani, a determinat dispariţia animalelor coraliere şi a 
reptilelor marine), craterul din Siljan din Suedia (vechi de 368 de milioane de ani, 
a determinat dispariţia unor organisme care trăiau în recife şi pe fundul mării)18. 
Dacă luăm în considerare capacitatea planetei noastre de a acoperi urmele unui 
asemenea eveniment, dificultatea cu care au fost descoperite craterele enumerate 
mai sus din această cauză, putem presupune cu uşurinţă, că este posibil ca şi celelalte 
două extincţii să aibă câte un crater corespunzător, dar neidentificat, până la această 
dată. Prin urmare, intensitatea acestor fenomene cosmice rare variază de la „stelele 
căzătoare”, care pot fi observate aproape zilnic pe de Pământ, la adevărate dezastre 
naturale, ale căror efecte ar putea chiar determina o extincţie în masă, aşa cum 
Pământul a mai cunoscut în timpul duratei sale de viaţă, ceea ce justifică afirmaţia 
lui N. Calder că „cei care se tem de posibile coliziuni cu Pământul ar trebui să ştie 
că natura obiectului care ne impactează poate varia de la consistenţa fragilului 
şerbet Whipple sau a crocantei prăjituri Keller, până la cea a unui munte solid de 
rocă şi de fier”19.

16 Conform Paginii Web oficiale European Space Agency, accesată la data de 2 februarie 2010, la http://www.esa.int/ 
esaSC/SEMPZ1T1VED_foryou_0.html.
17  David M. RAUP, The role of Extinction in Evolution, Colloquium Paper, Proc. Nat. Acad. Sci. USA, vol. 91, 
1994,  p. 6760.
18 Conform Nigel CALDER, Universul Magic, Extincţiile, p. 323, Editura All, București, 2008
19  Ibidem, p. 155.
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Mai mult, riscul pe care acest FCRIV îl constituie pentru securitatea Terrei 
poate fi demonstrat şi prin importanţa pe care statele şi agenţiile specializate i-o 
acordă. NASA monitorizează permanent Asteroizii din Apropierea Pământului (Near 
Earth Asteroids – NEA), a lansat misiuni spaţiale de observare a naturii şi traiectoriei 
cometelor şi asteroizilor, dintre care enumerăm doar misiunea navetei NEAR (Near 
Earth Asteroid Rendezvous) (1996), sondele Stardust (1999), Countour (2002), 
Deep Impact (2004), iar Agenţia Spaţială Europeană a lansat sonda Rosetta (2004). 

În ce priveşte predictibilitatea unui asemenea fenomen, deşi există toate 
aceste încercări de monitorizare a corpurilor din apropierea Pământului, deşi se 
cunosc traiectorii ale cometelor (vezi cometa Halley), nimeni nu poate garanta 
securitatea Terrei din această perspectivă. Aceasta din  cauză că este posibil ca 
modul de funcţionare a Universului să ascundă legi sau fenomene ce pot influenţa 
dobândirea unei percepţii corecte a acestor ameninţări, dar şi din pricină că predicţia 
total lipsită de erori a traiectoriei unui corp ceresc, chiar cum este cometa Halley, 
este imposibilă, din cauza posibilităţii ca aceasta să fie modificată de interferenţele 
câmpurilor magnetice ale aştrilor din proximitate. Un exemplu elocvent pentru 
valabilitatea primei ipoteze poate fi constituit de cazul deja amintit al asteroidului 
2002 MN, care, apropiindu-se dinspre soare nu a fost observat de sateliţi şi care a 
trecut extrem de aproape de Pământ. În ce priveşte dificultatea de a prevedea fără 
greşeală traiectoria corpurilor cereşti, influenţa vântului solar, al ERG pot, după 
cum am demonstrat în capitolul precedent, să influenţeze câmpurile magnetice ale 
cometelor sau asteroizilor şi să le modifice traiectoria, astfel încât umanităţii să îi 
rămână extrem de puţin timp la dispoziţie pentru a reacţiona.

Totodată, deşi riscul maxim pe care coliziunea cu un asteroid sau o cometă 
îl constituie este extincţia unor specii, chiar a umanităţii, un asemenea fenomen are 
capacitatea de a genera o serie de evenimente asimetrice a căror natură depinde 
de mărimea respectivului corp care impactează asupra Pământului, dar şi de locul 
în care coliziunea are loc. Putem vorbi astfel despre extincţia anumitor specii de 
plante sau animale, dar și de efecte în planul diferitelor dimensiuni ale securităţii 
– economice, sociale, energetice, climatice, etc. Putem aprecia, prin urmare, că 
impactul unui asteroid sau al unei comete asupra Pământului reprezintă cel mai grav 
FCRIV care poate influenţa viaţa pe Pământ.

3. Probabilitatea apariţiei FCRIV

Fenomenele cosmice rare au o incidenţă relativ scăzută asupra Pământului. 
Putem observa din descrierea celor trei exemple de FCRIV faptul că probabilitatea 
lor de a se manifesta diferă, unele fiind aproape imposibil de perceput ca fiind 
posibile într-un viitor apropiat (impactul catastrofal al unei comete sau asteroid), 
iar altele fac parte din realitatea de zi cu zi (ERG) sau, oricum, din mersul normal 
al activităţilor unor regiuni (furtunile magnetice). Ceea ce se conturează ca fiind 
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evident este strânsa relaţie dintre probabilitatea de apariţie a acestor fenomene şi 
amploarea şi gravitatea efectelor pe care ele le antrenează asupra securităţii. Practic, 
cu cât un fenomen are mai multe şanse să se producă cu atât efectele generate de 
el vor fi mai mici si viceversa, scăderea şanselor de apariţie ale unui FCRIV sunt 
invers proporţionale cu amploarea şi profunzimea consecinţelor lui. 

Astfel, ERG sunt fenomene observabile zilnic de pe Terra, dar impactul lor 
asupra acesteia deşi deloc neglijabil, este minim, din cauza distanţei extrem de 
mari la care aceste explozii au loc. În schimb, şansa ca o asemenea explozie să aibă 
loc suficient de aproape de Pământ pentru a-l afecta ireversibil este foarte mică. 
Probabilitatea apariţiei fenomenelor legate de tulburările vremii spaţiale sau de 
impactul unor asteroizi sau comete poate fi analizată după acelaşi tipar.

Identificarea momentului și locului în care un FCRIV s-ar putea manifesta 
concret nu este încă posibilă. De altfel, șansele ca oamenii să cunoască aceste date 
despre un fenomen cosmic scad o dată cu gravitatea consecințelor pe care el le va 
antrena, precum și cu scăderea probabilității ca el să se producă. Spre exemplu, 
ERG pot fi observate de pe Pământ de o dată sau două ori pe zi. Specialiștii cunosc 
această probabilitate, dar și faptul că impactul unor asemenea explozii este minim. 

Similar se întâmplă cu tulburările vremii spaţiale. Acestea sunt fenomene 
relativ frecvente. Spre exemplu, au fost deja identificate caracteristici ale atmosferei 
solare şi ale mişcărilor curenţilor acesteia. Astfel, curenţii care provin din diferite 
zone ale atmosferei solare intră în coliziune (curenţii rapizi se întâlnesc cu cei lenţi) 
pot provoca unde de şoc, care reapar la intervale de 27 de zile, în funcţie de mişcarea 
de rotaţie a Soarelui. Însă acestea nu au un impact mare asupra vieţii pe Pământ, ci 
suflurile puternice de gaz (ejecţii de masă) care se ivesc în urma exploziilor care 
au loc în atmosfera solară. Înregistrările video ale atmosferei solare realizate de 
SOHO20 au înfăţişat ejecţiile de masă sub forma unor sufluri imense de gaz proiectate 
în spaţiu, care, atunci când se apropiau de Pământ, apăreau ca un halo foarte mare 
în jurul Soarelui, constituindu-se astfel într-un indice al impactului lor iminent cu 
magnetosfera. Prin urmare, un asemenea fenomen este posibil de anticipat cu câteva 
zile înainte de a afecta viaţa pe Terra. Frecvenţa acestora depinde de fazele ciclului 
solar. Activitatea solară nu este constantă, existând creşteri şi descreşteri ale ei în 
anumite intervale. S-a stabilit, după analiza numărului de pete solare, faptul că o fază 
a ciclului solar s-ar întinde pe o perioadă de aproximativ unsprezece ani21. Aşadar, 
ejecţiile de masă au o probabilitatea mai mare de a avea loc în fazele de activitate 
intensă a Soarelui. Astfel de perioade au fost, de exemplu, anii 1990-1991 şi 2000-
2001, când s-au manifestat multe astfel de fenomene22. În concluzie, dacă aceste 

20  Observatorul Heliosferic şi Solar – navetă spaţială mare şi bine echipată, construită în Europa, lansată de NASA 
la începutul anului 1996, ce a oferit noi informaţii despre atmosfera solară.
21  Attila GRANDPIERRE, On the origin of solar cycle periodicity, în Astrophysics and Space Science, Volume 24, 
No. 2, September 1996, p. 393, Springer Netherlands.
22 Conform Montana State University, Solar Physics, Coronal Mass Ejection Prediction Page, disponibil on-line la 
http://solar.physics.montana.edu/press/faq.html.
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faze ciclice ale Soarelui se menţin, Pământul urmează să traverseze curând o astfel 
de perioadă, caracterizată de un număr foarte mare de ejecţii coronaliene de masă 
(2010-2011). Totuşi, trebuie luat în considerare faptul că, deşi a fost identificat un 
ciclu al activităţii solare, acest lucru nu echivalează şi cu certitudinea cunoaşterii 
comportamentului atmosferei acestuia. Ejecţii de masă pot avea loc şi în perioadele 
de activitate scăzută, dar probabilitatea lor de manifestare este ceva mai mică. 
Variabilă este doar frecvenţa lor. În perioadele de activitate scăzută se poate observa 
aproximativ o ejecţie de masă pe săptămână, în timp ce într-o perioadă foarte activă 
se pot remarca 2-3 astfel de evenimente pe zi23.

Fenomenul ejecţiilor coronaliene de masă este strâns legat de cel al furtunilor 
magnetice, care se definesc drept o afectare temporară a magnetosferei pământului 
cauzată de vremea spaţială, mai exact de ejecţiile de masă care fac ca şocul vântului 
solar să afecteze câmpul magnetic al Pământului într-un interval de 24 până la 36 de 
ore de la producerea lui. Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică (National 
Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA24) a elaborat o scală a vremii 
spaţiale, care conturează şi o imagine clară a probabilităţii de manifestare a acestor 
evenimente. Scala clasifică în categorii furtunile solare în funcţie de impactul pe 
care îl au asupra sistemelor electrice, a operaţiunilor întreprinse în spaţiu şi asupra 
altor sisteme (conducte, unde radio, navigarea sateliţilor etc.)

Categorie Frecvenţă medie (calculată la 1 ciclu solar/ 11 ani)
Scala Descriptor
G5 Extrem 4 /ciclul solar (4 zile pe ciclu)
G4 Sever 100 / ciclul solar (60 de zile pe ciclu)
G3 Puternic 200 / ciclul solar (130 de zile pe ciclu)
G2 Moderat 600 / ciclul solar (360 de zile pe ciclu)

G1 Minor 1700 / ciclul solar (900 de zile pe ciclu)

Figura 1 – Clasificarea furtunilor solare în funcţie de gradul în care afectează 
activităţile umane, corelat cu frecvenţa lor.

Sursa: National Oceanic and Atmospheric Administration/ Space Weather 
Prediction Center

Ceea ce este specific furtunilor magnetice, atunci când sunt analizate din 
perspectiva probabilităţii de manifestare a lor, este faptul că potenţialitatea lor de 
a afecta viaţa oamenilor creşte în funcţie de nivelul de tehnologizare al anumitor 
regiuni. Ele afectează viaţa indivizilor umani numai din cauza dependenţei acestora 
23  http://solarscience.msfc.nasa.gov/CMEs.shtml.
24  Agenţie a Guvernului SUA, care elaborează predicţii zilnice referitoare la alerte de furtuni severe şi monitorizări 
ale evoluţiei climei. http://www.noaa.gov/about-noaa.html.
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de tehnologie, de computere, de sistemele de reţele care îi unesc. Aceste fenomene 
afectează transmiterea de informaţii prin unde radio, pot afecta conductele de petrol 
şi cablurile care distribuie energia electrică, reprezintă un risc extrem de mare pentru 
navetele spaţiale şi pentru astronauţi. Toate acestea au survenit în urma creşterii 
dependenţei umane de tehnologie, comunicaţie, informaţie. O furtună magnetică 
are, prin urmare, mult mai multe şanse să fie resimţită în zonele puternic urbanizate, 
unde sentimentul de securitate resimţit de indivizi este condiţionat într-o măsură 
extrem de mare de funcţionarea în parametri optimi a mijloacelor de comunicaţie şi 
transport, de produsele dezvoltării fără precedent a tehnologiei.

Totuşi, cel mai grav FCRIV care poate avea loc este reprezentat de coliziunea 
dintre Pământ şi o cometă sau un asteroid de mari dimensiuni. Aceasta cu atât 
mai mult cu cât au fost descoperite evidenţe ale manifestării unor astfel de fenomene, 
dar şi a urmărilor catastrofale pe care le-au avut asupra vieţii pe Pământ. Coliziunea 
dintre planetele sistemului solar şi alte corpuri cereşti precum cometele şi asteroizii 
constituie unul dintre principalii factorii care modelează suprafaţa acestor planete. 
Spre deosebire de alte planete ale sistemului solar, Pământul are mijloace prin care 
poate „ascunde” urmele acestor impacturi. Totuşi, descoperirea unor cratere imense 
pe suprafaţa Pământului constituie dovezi elocvente că acesta a fost subiectul unor 
astfel de evenimente. 

Totodată, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că Terra este supusă 
impactului altor corpuri cereşti zilnic. Vorbim, bineînţeles, de impactul cu alte 
corpuri cosmice de mici dimensiuni. Spre exemplu, a fost estimat că Pământul 
atrage zilnic între 50 şi 150 de tone de material cosmic25. Acest material este, de 
regulă, praf cosmic, deşi există şi alte corpuri de mici dimensiuni care ard odată cu 
intrarea lor în atmosferă. Ciocnirea Pământului cu alte corpuri cereşti este exemplul 
cel mai elocvent de FCRIV. Consecinţele acestor evenimente pot varia de la minim 
(atunci când ele nu au efecte asupra vieţii pe Pământ) la maxim (atunci când pot 
determina extincţii de masă). De aceea, deşi probabilitatea producerii unui astfel de 
impact este extrem de mică, statele şi organizaţiile internaţionale nu îşi pot permite 
să ignore acea mică probabilitate, tocmai din cauza efectelor extrem de grave pe care 
le-ar produce. Mai mult, există o serie de evenimente recente sau relativ recente26 
care demonstrează că impactul dintre Terra cu un alt corp ceresc este un eveniment 
care se poate întâmpla în viitorul nu foarte îndepărtat al umanităţii. Dintre acestea 
enumerăm:
25 Conform LOVE şi BROWNLEE, 1993, apud. Committee to Review Near-Earth Objects Surveys and Hazard 
Mitigation Strategies Space Studies Board; Aeronatics and Space Engineering Board, Division on Engineering 
and Physical Sciences, National Research Council of the National Academies, Defending Planet Earth: Near-
Earth Object Objects Surveys and Hazard Mitigation Strategies: Final Report, The National Academies Press, 
Washington D. C., 2010.
26 Conform Committee to Review Near-Earth Objects Surveys and Hazard Mitigation Strategies Space Studies 
Board; Aeronatics and Space Engineering Board, Division on Engineering and Physical Sciences, National Research 
Council of the National Academies, Defending Planet Earth: Near-Earth Object Objects Surveys and Hazard 
Mitigation Strategies: Final Report, The National Academies Press, Washington D. C., 2010, p. 13.
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- În iunie 1908, o explozie masivă a doborât o pădure din apropierea râului 
Tunguska, din centrul Siberiei. Iniţial, cercetătorii au crezut că este vorba despre o 
cometă sau un asteroid de mari dimensiuni care a lovit Pământul, dar nu au descoperit 
niciun crater. Ulterior, cercetările au relevat faptul că a fost vorba despre obiecte de 
mărime medie (30-50 de metri în diametru) care s-au deplasat cu viteze supersonice 
prin atmosferă, care s-au dezintegrat spontan şi care au creat explozia ce a determinat 
daune substanţiale, fără a crea totuşi un crater. De asemenea, cercetătorii susţin că 
astfel de explozii pot antrena consecinţe mai grave decât un impact ce ar determina 
formarea unui crater pe suprafaţa Pământului.

- În 1992, cometa Shoemaker-Levy 9 s-a apropiat de Jupiter, care s-a separat 
în mai multe bucăţi mai mici, ce s-au reunit în 21 de obiecte ulterior din cauza forţei 
de gravitaţie a fiecăreia dintre ele şi au lovit planeta Jupiter în 1994, creând o serie 
de impacturi vizibile în atmosfera jupiteriană. Un eveniment similar s-a petrecut şi 
în iulie 2009. Deşi nu Pământul a fost subiectul acestor evenimente, faptul că s-au 
petrecut în sistemul solar, în această perioadă, reprezintă un motiv suficient pentru a 
determina îngrijorări cu privire la riscul pe care ele le reprezintă la adresa umanităţii, 
în cazul în care s-ar petrece pe planeta noastră.

- În decembrie 2004, astronomii au descoperit că există o probabilitate foarte 
mare ca asteroidul Apophis, din apropierea Pământului, să colizioneze cu acesta în 
anul 2029. Asteroidul, cu un diametru de aproximativ 300 de metri ar fi determinat 
consecinţe grave la nivel regional şi ar fi putut cauza schimbări de climă globale şi 
dramatice. Observaţiile ulterioare au relevat faptul că Apophis are o şansă destul 
de mică de a lovi Pământul în 2029, dar că acest lucru s-ar putea întâmpla la 
următoarea apropiere a acestuia, în 2036. Totodată, acest semnal de alarmă tras de 
astronomi a subliniat pericolul pe care un asemenea incident îl reprezintă, prin aceea 
că probabilitatea producerii lui nu este extrem de mică (în apropierea Pământului 
există, probil, multe astfel de corpuri care nu au fost încă identificate).

- În septembrie 2007, un meteorit de piatră, cu un diametru de 1-2 metri, 
cu viteză supersonică, a lovit Pământul, creând un crater pe teritoriul statului Peru. 
Evenimentul este important pentru că cercetările efectuate până în acel moment nu 
presupuneau că un meteorit poate lovi Pământul la asemenea viteze, demonstrând că 
fiecare astfel de fenomen variază în funcţie de o serie largă de factori. 

- În octombrie 2008, un meteorit cu un diametru de 2-5 metri a intrat în 
atmosfera Pământului şi a determinat formarea unei mingi de foc deasupra Sudanului.

- Niciunul dintre aceste fenomene expuse mai sus nu a determinat consecinţe 
grave asupra Pământului, dar ele indică clar că probabilitatea producerii unui impact 
între Pământ cu un alt corp ceresc, poate de dimensiuni mari, deşi foarte mică, există. 
Mai mult, ele sunt relevante şi în ce priveşte limitele cunoaşterii la care umanitatea a 
ajuns până în acest moment în acest domeniu. Calculul probabilităţii producerii unor 
astfel de evenimente este extrem de dificil şi presupune:

- Identificarea corpului ceresc cu potenţial de risc pentru viaţa pe Pământ 
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(aceasta presupune identificarea tuturor corpurilor cereşti din apropierea Pământului, 
ceea ce nu a fost încă realizat);

- Stabilirea diametrului acestuia;
- Stabilirea vitezei acestuia;
- Stabilirea compoziţiei acestuia (importantă pentru a fi identificat – modul 

în care reflectă lumina poate influenţa vizibilitatea lui de pe Pământ, dar şi pentru a 
stabili dimensiunea consecinţelor pe care impactului lui le va antrena pentru Pământ 
şi pentru locuitorii acestuia);

- Stabilirea traiectoriei acestuia (aceasta presupune şi identificarea traiectoriei 
altor corpuri cereşti cu ale căror câmpuri gravitaţionale poate interacţiona, 
schimbându-şi astfel propriul sens de deplasare).

Pentru a sublinia dificultatea identificării momentului şi a locului în care se 
va produce coliziunea unui asteroid sau a unei comete (de dimensiuni mari sau mici), 
considerăm necesară ilustrarea numărului de Obiecte Apropiate de Pământ (Near-
Earth Objects – NEO) identificate până în acest moment. Figura de mai jos ilustrează 
acest lucru. Punctele verzi ilustrează asteroizi care, în prezent, nu se îndreaptă către 
Pământ. Punctele galbene simbolizează asteroizi care se apropie de Pământ, unii 
dintre ei având orbite care se apropie de Pământ, dar care nu se intersectează cu orbita 
acestuia. Punctele roşii constituie asteroizi care intersectează orbita Pământului, fără 
ca acest lucru să însemne neapărat că ele se vor şi apropia de planeta noastră. 

Frecvenţa coliziunilor dintre Pământ şi alte corpuri cosmice poate fi totuşi 
calculată, cu aproximaţie, prin numărarea craterelor care apar pe corpuri lipsite de 
atmosferă ale sistemului solar (Luna sau Mercur) sau prin observarea numărului de 
NEO. De asemenea, pot fi luate în calcul şi impacturile cunoscute asupra Pământului. 
Totodată, nu trebuie trecut cu vederea faptul că cercetările s-au axat cu preponderenţă 
asupra descoperirilor craterelor de la suprafaţa solului; dar, Terra este acoperită în 
proporţie de 70% de apă, ceea ce îi determină pe experţii din acest domeniu27 să 
susţină că frecvenţa impacturilor care duc la formarea de cratere este de 30%, restul 
petrecându-se în ocean. În plus, în evaluarea exactităţii calculului frecvenţei trebuie 
să se ia în considerare şi faptul că Pământul îşi poate „ascunde” urmele provocate de 
impacturi prin eroziune sau prin mişcări tectonice, care schimbă configuraţia solului 
la un anumit moment dat. 

După cum se poate observa din figura nr. 2, există un număr foarte mare de 
NEO care trebuie monitorizate. De asemenea, trebuie luat în consideraţie faptul că 
imaginea de mai jos nu este încă completă. Există, după aprecierile specialiştilor, 
multe alte obiecte care nu au fost încă identificate. Aceasta din cauză că descoperirea 
unui NEO depinde cât de vizibil este pentru oameni, ceea ce depinde, la rându-i, de 
distanţa dintre Pământ şi obiect, de mărimea sa, de modul în care lumina se reflectă 
din suprafaţa sa, de localizarea sa faţă de Soare
27   Michael PAINE şi Benny PEISER, The Frequency and Consequences Of Cosmic Impacts Since the Demise of the 
Dinosaurs, Bioastronomy 2002: Life Among the Stars, Hamilton Island, Queensland, US, July 2002, p. 2, accesat în 
variantă on-line la http://homepage.mac.com/mpaineau/filechute/bioastr2002.pdf.
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. 

Figura 2 – Distribuţia asteroizilor identificaţi până în ianuarie 2010.
Sursa: http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=12842&page=15

Obiectele care provoacă cel mai mare grad de îngrijorare cu privire la 
impactul pe care coliziunea cu ele l-ar avea asupra oamenilor şi Pământului sunt cele 
care depăşesc un kilometru în diametru. Cele mai recente calcule ilustrează că există 
în jur de 940 de NEO cu diametru mai mare de un kilometru28, ceea ce înseamnă 
că au fost identificate doar 85 de procente din totalul de NEO din spaţiul cosmic 
proxim Pământului29, fără ca acestea să reprezinte o ameninţare la adresa securităţii 
Pământului pentru următorul secol. Totodată, trebuie luat în considerare faptul că 
imaginea de mai sus nu conţine şi date referitoare la comete, care revin în apropierea 
Pământului, la intervale regulate (de obicei, nu mai mult de 200 de ani). Conform 
cercetărilor, acestea reprezintă 1% din ameninţarea unui impact cu un NEO30. Totuşi, 
28  Harris, A.W., The NEO population, impact risk, progress of current surveys, and prospects for future 
surveys, Presentation to the Survey/Detection Panel of the NRC Committee to Review Near-Earth Object 
Surveys and Hazard Mitigation Strategies, January 28-30, 2009.
29 Committee to Review Near-Earth Objects Surveys and Hazard Mitigation Strategies Space Studies Board; 
Aeronatics and Space Engineering Board, Division on Engineering and Physical Sciences, National Research 
Council of the National Academies, Defending Planet Earth: Near-Earth Object Objects Surveys and Hazard 
Mitigation Strategies: Final Report, The National Academies Press, Washington D. C., 2010, p. 15.
30  Stokes, G., D. YEOMANS, W.F. BOTTKE, S. CHESLEY, J.B. EVANS, R.E. GOLD, A.W. HARRIS, D. JEWITT, 



227UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

deşi ciocnirea Pământului cu un asteroid sau cu o comentă de mari dimensiuni 
reprezintă, prin consecinţele antrenate, un risc major la adresa securităţii omenirii, 
nici corpurile de dimensiune mai mică nu ar trebui ignorate. Ele determină daune 
mai puţine, dar, prin frecvenţa lor mai mare, pot reprezenta un risc considerabil. 
Aceasta cu atât mai mult cu cât, din cauza dimensiunilor mici, majoritatea NEO 
cu diametru sub o jumătate de kilometru nu au fost încă descoperite. Prin urmare, 
capacitatea oamenilor de a aprecia probabilitatea producerii unui astfel de hazard 
este limitată de o serie întreagă de factori. Totuşi, există cercetători care au încercat 
să estimeze numărul total al NEO de toate mărimile. 

Conform acestora31, numărul total de NEO (N) poate fi aflat aplicând 
următoarea formulă:

N = 942D-2,354, 

unde D reprezintă numărul de kilometri ai diametrului respectivului obiect. Aceasta 
este formula care a fost utilizată pentru a stabili că există aproximativ 940 de NEO, 
cu diametru de 1 kilometru. 

În concluzie, probabilitatea ca pământul să fie lovit de un corp ceresc de 
dimensiuni mari este mică, dar acest eveniment ar antrena consecinţe grave asupra 
vieţii pe această planetă, fapt ce nu permite niciunui actor internaţional să ignore 
această posibilitate. Pe de altă parte, impactul unui corp ceresc de dimensiuni mai 
mici asupra Pământului nu ar antrena efecte globale extrem de grave, cum ar fi 
extincţii de masă, dar frecvenţa lor crescută face necesară acordarea unei importanţe 
considerabile probabilităţii producerii unui astfel de eveniment. Practic, atunci când 
vorbim despre garantarea securităţii planetei noastre în faţa hazardelor cosmice, 
cumulul condiţiilor care ţin de frecvenţă şi de amploarea consecinţelor determină 
importanţa preocupărilor legate de acest domeniu. Probabilitatea ca NEO de diferite 
mărimi să lovească Pământul este relevată de figura nr. 3.

În ce priveşte probabilitatea apariţiei unor astfel de FCRIV pe teritoriul 
ţării noastre, putem aprecia că este deosebit de dificil de calculat. În demersul nostru 
ştiinţific, nu am întâlnit preocupări de a estima probabilitatea ca o furtună magnetică 
să afecteze securitatea unui anumit stat sau ca un NEO să colizioneze cu Pământul 
pe teritoriul unui anumit stat. Teoretic, toate statele sunt la fel de predispuse acestui 
gen de hazard, ceea ce face necesar ca abordarea lui în ce priveşte cercetarea şi 
dezvoltarea, managementul consecinţelor etc. să se facă la nivel internaţional. 
T.S. KELSO, R. McMILLIAN, T. SPAHR, and S.P. WORDEN. 2003. A Study to Determine the Feasibility of 
Extending the Search for Near Earth Objects to Smaller Limiting Magnitudes. Report Prepared at the Request 
of NASA Headquarters Office of Space Science’s Solar System Exploration Division.
31  STOKES and al. (2003) şi NASA PA&E (2006) apud. Committee to Review Near-Earth Objects Surveys 
and Hazard Mitigation Strategies Space Studies Board; Aeronatics and Space Engineering Board, Division on 
Engineering and Physical Sciences, National Research Council of the National Academies, Defending Planet 
Earth: Near-Earth Object Objects Surveys and Hazard Mitigation Strategies: Final Report, The National 
Academies Press, Washington D. C., 2010, p. 16.
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Impactul unui asteroid sau al unei comete de mari dimensiuni ar antrena consecinţe 
globale sau regionale, ceea ce impune nevoia ca acest hazard să fie abordat în 
consecinţă.

Figura 3 – Frecvenţa impacturilor cu asteroizi în funcţie de diametrul lor
Sursa: Report of the Task Force on potentially hazardous Near Earth Objects

Totuşi, examinând hărţile cu locurile în care au fost descoperite cratere 
rezultate în urma căderii unor asteroizi de mari sau mici dimensiuni, putem observa 
că pe teritoriul României nu au fost descoperite încă astfel de urme; majoritatea 
craterelor se găsesc în America de Nord şi în Europa de Nord-Est, deşi nicio regiune 
geografică nu pare a fi fost scutită de astfel de evenimente. 

Totuşi, chiar dacă teritoriul României pare a fi fost ferit până acum de astfel 
de FCRIV, aceasta nu echivalează cu faptul că ne aflăm la adăpost. Nu numai că 
nu putem prezice locul în care un NEO va atinge Pământul, dar, mai mult, oriunde 
acesta ar atinge planeta noastră, consecinţele sale vor depăşi graniţele statului pe 
teritoriul căruia a căzut. Suflul unei explozii puternice, schimbările dramatice de 
climă la nivel global, mişcările în rândul populaţiei sunt efecte care pot afecta toate 
statele lumii, chiar dacă nu pe teritoriul lor se produce un astfel de eveniment. Prin 
urmare, putem concluziona că, în acest sens, niciun stat nu este la adăpost în faţa 
coliziunii cu un NEO sau în faţa efectelor pe care acesta le-ar putea antrena.

Acelaşi lucru se poate susţine şi în privinţa celorlalte două FCRIV supuse 
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analizei – Exploziile de Raze Gama şi Vremea Spaţială. Analizele, raporturile, ştirile, 
previziunile specialiştilor nu se referă la impactul acestora asupra unei anumite 
regiuni sau stat, ci asupra întregului glob. 

4. Efectele FCRIV în evenimentele asimetrice

Fiecare dintre FCRIV analizate mai sus determină, drept consecinţă, o 
serie de evenimente asimetrice (ASIM), care trebuie gestionate de către umanitate. 
Caracterul lor asimetric este dat de faptul că aceste evenimente-efect necesită, 
pentru un management eficient al lor, proceduri, instrumente, resurse materiale şi 
umane care sunt dezvoltate incomplet sau care nu sunt dezvoltate deloc. Pentru a 
reacţiona în mod optim, omenirea are nevoie, în aceste cazuri, de cele mai multe ori, 
de intervale de timp foarte mari. 

Exploziile de Raze Gama (ERG) sunt fenomene care se petrec, după cum 
am mai menţionat, la distanţe foarte mari faţă de Pământ, impactul lor asupra vieţii 
acestuia fiind minim. Totuşi, există cercetători care susţin că dacă o astfel de explozie 
s-ar petrece în apropierea planetei noastre, ar putea conduce la o extincţie de masă, 
dacă nu chiar au determinat astfel de extincţii în trecut32. Totuşi, chiar şi în condiţiile 
în care efectele ERG asupra Pământului sunt minime, nu putem nega faptul că 
acestea există. Spre exemplu, exploziile de raze gama au un aport în distrugerea 
stratului de ozon. Mai mult, în cazul în care o ERG extrem de apropiată şi extrem 
de puternică ar lovi Pământul, aceasta ar putea determina distrugerea stratului de 
ozon în proporţie de 25%. Totodată, chiar dacă nu ar determina extincţia, o ERG de 
asemenea amploarea ar expune toate organismele vii de pe Pământ unei cantităţi de 
radiaţii extrem de mari. Totuşi, trebuie să reţinem că astfel de evenimente se petrec 
zilnic, dar extrem de departe faţă de planeta noastră, iar evenimentele determinate 
sunt minime. În acelaşi timp, ERG merită să fie luate în consideraţii ca fenomene 
asimetrice cu un potenţial mare de risc deoarece, urmările ce ar surveni în urma unei 
ERG apropiate şi puternice, nu pot fi ignorate, deoarece, în cel mai rău caz, acestea 
ar consta în extincţia vieţii de pe Pământ.

Tulburările vremii spaţiale determină, de asemenea, o serie de evenimente 
asimetrice, afectând viaţa pe Terra. Aceste variaţii ale vremii spaţiale sunt fenomene 
pur naturale, a căror influenţă asupra Pământului nu a fost resimţită până în secolul 
al XX-lea, când oamenii au atins un nivel foarte avansat al dezvoltării tehnologiilor, 
dar şi al dependenţei faţă de acestea. Cu alte cuvinte, acestea devin periculoase, pe 
de o parte, din cauza acestei dependenţe a umanităţii de tehnologie, de facilităţile 
electrice, electronice etc., iar, pe de altă parte, din cauza dorinţei oamenilor de a 
cunoaşte mai mult din universul ce îi înconjoară, prin exploatarea acestuia. Putem 
da, în acest sens, două exemple elocvente. Primul dintre ele se referă la pana extinsă 
32 MELOTT apud. Real Death Star Could Strike Earth, 10 March 2008, accesat on-line la http://www.space.com/
scienceastronomy/080310-mm-grb-us.html.
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de curent din Quebec, în anul 1989, iar cel de-al doilea la pericolul real pe care 
acestea îl reprezintă pentru viaţa astronauţilor. Aşadar, evenimentele determinate 
de fluctuaţiile vremii spaţiale, de furtunile magnetice, de vânturile solare pot fi 
următoarele: a) accelerarea eroziunii conductelor de petrol, care sunt mai vulnerabile 
în acest sens; b) determină creşterea intensităţii curentului electric, afectând grav 
cablurile ce distribuie curentul electric; d) navetele spaţiale şi echipamentele acestora 
sunt supuse unui risc ridicat deoarece energiile ce provin din explozii solare pot 
provoca daune panourilor solare sau altor echipamente electronice de pe sateliţi, 
iar, în cazuri extreme, pot afecta chiar şi computerele de la sol; e) viaţa astronauţilor 
este pusă în pericol de astfel de evenimente – aceştia pot fi avertizaţi cu o jumătate 
de oră înainte de producerea de flăcări solare şi de pericolul expunerii la raze X şi se 
pot adăposti în refugiile-cuşetă ecranate cu apă de pe Staţia Spaţială Internaţională33.

În ce priveşte impactul dintre Pământ şi alte corpuri cereşti (meteoriţi, 
comete, asteroizi), acesta beneficiază de stratul protector al atmosferei. Majoritatea 
acestor corpuri ard sau explodează la intrarea în atmosferă sau la înălţimi foarte mari. 
Arderea lor completă, respectiv impactul cu Pământul şi amploarea acestui impact 
depinde de mărimea corpului ceresc, de viteza, compoziţia şi unghiul de apropiere al 
acestuia. După impact, există o serie de evenimente asimetrice pe care le antrenează. 
Majoritatea sunt legate de fenomene climatice, însă există şi dimensiuni sociale, 
politice, economice ale consecinţelor generate de prăbuşirea unui corp cosmic de 
dimensiuni mari. Principalele efecte, care generează o serie de alte efecte, încadrabile 
în prima categorie menţionată, sunt:

a) unde violente de explozii;
b) valuri tsunami;
c) introducerea de material cosmic în atmosfera terestră.

Diametrul 
corpului 
cosmic

Masa 
calculată 
în 
megatone

Diametrul 
craterului

Intervalul 
mediu 
dintre 
impacturi 
(ani)

Consecinţe

<10

Majoritatea acestor 
corpuri de piatră ard în 
straturile superioare ale 
atmosferei. Corpurile 
compuse din metal 
(<3%) trec de atmosferă.

33  Conform Nigel CALDER, Universul Magic, Extincţiile, p. 323, Editura All, Bucuresti, 2008, p. 728.
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75 m 10-100 1,5 km 1.000

Corpurile alcătuite din 
metal creează cratere 
(Berringer Crater), 
ele din piatră rezultă 
în explozii în aer 
(Tunguska). Impactul cu 
pământul pot distruge 
zone de mărimea unui 
oraş, precum Londra, 
Washington, Moscova 
etc.

160 m 100-1.000 3 km 4.000

Corpurile din metal 
sau piatră produc 
explozii la sol; cometele 
produc explozii în aer. 
Impacturile în ocean 
determină apariţia 
de valuri tsunami. 
Impacturile pe sol pot 
afecta zone de mărimea 
unei zone urbane precum 
New York sau Tokyo.

350 m 1.000-
10.000 6 km 16.000

Impacturile pe Pământ 
produc cratere, cele în 
ocean produc valuri 
tsunami pe toată 
întinderea acestuia. 
Impacturile pe sol pot 
distruge zone de mărimea 
unui stat mic, precum 
Estonia.
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700 m 10.000-
100.000 12 km 63.000

Valurile tsunami 
determinate pot cuprinde 
întreaga emisferă şi 
depăşesc distrugerile 
provocate de impacturile 
la sol. Acestea pot 
distruge arii de mărimea 
unui stat mediu, precum 
Taiwan.

1,7 km 100.000-
1 milion 30 km 250.000

Atât impactul la sol, 
cât şi cel în ocean ar 
determina ridicarea 
unei cantităţi imense 
de praf care ar afecta 
clima şi ar îngheţa 
recoltele. Impacturile 
în ocean ar rezulta în 
valuri tsunami globale. 
De asemenea, stratul 
de ozon ar fi complet 
distrus. Impacturile la sol 
ar determina distrugerea 
unei zone de mărimea 
unui stat mare, precum 
Franţa sau Japonia. 

3 km
1 milion-
10 
milioane

60 km 1 milion

Atât impacturile la sol, 
cât şi cele în ocean ar 
determina încărcarea 
atmosferei cu praf şi 
schimbarea climei. 
Ejecţiile impactului 
sunt globale, antrenând 
incendii răspândite 
pe suprafeţe largi. 
Impacturile la sol 
determină distrugerea 
unei zone de întinderea 
unui stat mare, precum 
India sau Mexic.
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7 km

10 
milioane-
100 
milioane

125 km 10 
milioane

Efecte climatice 
prelungite, conflagraţii 
mondiale şi, probabil, 
extincţii de masă. 
Distrugerile directe se 
apropie, că mărime, 
de dimensiunea unui 
continent precum 
Australia sau Europa.

16 km 
100 
milioane-1 
miliard

250 km 100 
milioane Extincţii de masă.

> 1 miliard
Ameninţă supravieţuirea 
tuturor formelor avansate 
de viaţă.

Figura 4 – Efectele unui impact, în funcţie de mărimea corpului de coliziune
Sursa: Report of the Task Force on potentially hazardous Near Earth Objects

De asemenea, consecinţele unui astfel de eveniment pot fi clasificate, 
conform abordării lui Gerasimov34, astfel: 

- consecinţe fizice (vaporizarea respectivului obiect şi crearea de unde de 
explozii, crearea de particule în atmosferă, unde de şoc resimţite la nivelul Pământului 
similare unui cutremur etc.);

- consecinţe chimice (emanarea unor gaze periculoase în atmosferă care pot 
afecta grav organismele atât direct, prin otrăvirea aerului şi crearea de probleme de 
respiraţie, cât şi indirect, prin determinarea de ploi acide);

- consecinţe climatice (răciri imediate la nivel regional sau global, din cauza 
prafului şi a particulelor din atmosferă).

Amploarea consecinţelor pe care impactul dintre Pământ şi un alt corp ceresc 
le implică variază, în primul rând, în funcţie de dimensiunile acestuia, stabilindu-se 
acelaşi raport între gravitatea consecinţelor şi probabilitatea pe care o identificam 
la începutul acestui studiu – implicaţiile coliziunii dintre Pământ cu un asteroid sau 
un meteorit de mari dimensiuni sunt cu atât mai mari cu cât probabilitatea lui este 
mai mică. Totodată, o altă dimensiune a ameninţării pe care un astfel de impact 
o constituie la adresa securităţii planetei noastre şi chiar a umanităţii este dată de 
avansul pe care tehnologia şi cunoaşterea le-au înregistrat până acum. Acestea se 
34  GERASIMOV apud. Michael PAINE şi Benny PEISER, The Frequency and Consequences Of Cosmic Impacts 
Since the Demise of the Dinosaurs, Bioastronomy 2002: Life Among the Stars, Hamilton Island, Queensland, US, 
July 2002, p. 2, accesat în variantă on-line la http://homepage.mac.com/mpaineau/filechute/bioastr2002.pdf.
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referă la toate etapele pe care managementul unui astfel de eveniment le-ar implica 
– identificarea obiectului care reprezintă un grad mare de risc, metode şi mijloace de 
gestionare a dezastrului şi a consecinţelor pe care acesta le antrenează, comunicarea 
cu populaţia etc. 

Asteroizii, meteoriţii şi cometele pătrund în atmosfera Pământului la viteze 
foarte mari, care depăşesc, de multe ori, viteza cu care zboară un avion. Primul dintre 
efectele menţionate mai sus este datorat tocmai acestei viteze – undele violente de 
explozii. Foarte puţine dintre NEO ajung să atingă propriu-zis solul Terrei. Marea 
lor parte interacţionează cu planeta noastră doar la nivel atmosferic, dat fiind că 
majoritatea acestor obiecte ard la intrarea în atmosferă, arderea determinând o 
eliberare de energie, ce conduce, ulterior, la schimbare bruscă de presiune, care 
generează, la rându-i, vânturi foarte puternice. 

Acestea din urmă, împreună cu materia pe care o transportă, determină cele 
mai mari daune. Este ceea ce s-a întâmplat la Tunguska în 1908, când o astfel de undă 
a pus la pământ o pădure de aproximativ 2.000 de km2. Pentru a ne face o imagine 
mai clară asupra implicaţiilor unui astfel de eveniment, putem doar să ne imaginăm 
ce s-ar fi întâmplat dacă un obiect de dimensiunile celui care a explodat deasupra 
Siberiei în 1908, ar determina o explozie similară în apropierea unei zone locuite 
sau, mai grav, în apropierea unei mari aglomeraţii urbane – New York, Moscova, 
Bucureşti etc. 

Dincolo de pierderile masive în termeni de vieţi umane şi valori materiale, 
evenimentul ar determina, la rându-i mişcări masive de populaţie, panică, distrugerea 
infrastructurilor critice, blocarea instituţiilor de stat, dar şi efecte grave asupra 
agriculturii, economiei etc. Cu alte cuvinte, aceste unde pot duce la apariţia unei 
crize ale cărei efecte ar cuprinde nu doar zona afectată imediat, statul respectiv, ci 
regiuni întregi.

Un alt efect la care am făcut referire este valul tsunami. Acesta apare dacă 
obiectul cosmic se prăbuşeşte în ocean, ceea ce este foarte probabil dat fiind că două 
treimi din suprafaţa Pământului este acoperită de ape. Impactul în ocean are, prin 
urmare, o probabilitate mult mai mare decât cel pe sol. Valurile tsunami reprezintă 
cantităţi enorme de apă care se deplasează în jurul punctului în care a avut loc un 
astfel de impact, un cutremur sau erupţia unui vulcan. 

Dimensiunea lor variază, de asemenea, în funcţie de amploarea evenimentului 
care l-a generat, dar, în cazurile cele mai extreme, poate avea efecte devastatoare, 
cauzate de forţa undei, de viteza enormă cu care un atare val se deplasează (apropiată 
de cea a unui avion), dar şi de creşterea în înălţime a acesteia pe măsură ce se apropie 
de mal. Totodată, dimensiunile consecinţelor unui asemenea val ar fi cu atât mai mari 
cu cât, de regulă, marile aşezări umane, marea parte a populaţiei este concentrată în 
zona de coastă a continentelor. 

Astfel, au fost făcute studii care susţin că orice obiect mai mare de 400 de 



235UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

metri în diametru care ar cădea în Atlantic ar determina daune serioase pe ambele 
coaste, prin antrenarea de valuri tsunami care ar depăşi 10 metri în înălţime. 

Analizând platoul maritim, cercetătorii au reuşit să identifice dovezi ale unui 
astfel de impact care, după calculele lor, a avut loc în urmă cu 2,15 milioane de ani în 
urmă. Impactul s-a produs în Oceanul Pacific, în zona de sud-est, şi a antrenat valuri 
de 70 de metri înălţime, care s-au deplasat chiar şi 2.000 de kilometri, afectând în 
egală măsură Japonia şi coasta de sud a Africii.

Pătrunderea de material cosmic în atmosferă reprezintă un alt eveniment 
generat de căderea unui corp cosmic pe Terra. Acestea, la rândul lor, pot determina 
schimbări climatice majore. Particulele mici care rămân în atmosferă pentru mai 
mult timp (săptămâni sau chiar luni) în urma unui astfel de eveniment pot bloca 
lumina solară. 

De asemenea, dacă în atmosferă sunt ridicate şi cantităţi însemnate de 
apă, acestea se pot cristaliza în jurul particulelor şi pot forma cristale de gheaţă, 
determinând un efect de răcire a Pământului. „Efectul de iarnă nucleară”35 ar apărea 
în situaţia în care am avea de a face cu un număr extrem de mare de particule, a 
căror existenţă nu ar putea fi determinată decât de o explozie masivă, provocată de 
impactul unui corp cosmic cu un diametru de cel puţin 1 kilometru. Efectele unei 
astfel de coliziuni asupra Pământului ar fi devastatoare pentru orice formă de viaţă, 
inclusiv pentru însăşi existenţa umanităţii. 

Mai mult, reacţiile chimice de la nivelul atmosferei ar putea determina apariţia 
de ploi acide în cantităţi foarte mari, ceea ce ar determina în scurt timp distrugerea 
stratului de ozon. Totodată, atunci când analizăm schimbările climatice provocate 
de impactul cu un asteroid/cometă, trebuie să luăm în considerare şi anotimpul din 
regiunea în care se petrece evenimentul36. Aceasta deoarece schimbarea climei poate 
afecta mai mult sau mai puţin cursul vieţii, astfel, dacă impactul se petrece iarna, este 
posibil ca aceasta să fie mai puţin afectată, deoarece plantele sau animalele sunt fie 
adormite, fie hibernează. 

Observăm astfel că impactul determină o anumită consecinţă, de ordin fizic, 
chimic sau climatic, care antrenează un întreg şir de consecinţe care constituie, 
fiecare în parte, un dezastru natural, un eveniment asimetric care ar trebuie anticipat, 
analizat, cercetat pentru a crea baza necesară gestionării lui. Numărul acestor dezastre 
determinate de fiecare eveniment de impact în parte poate fi analizat în figura nr.5. 
Aceasta ilustrează o mare probabilitate de manifestare a evenimentelor non-letale de 
tip Tunguska.

35   British National Space Centre, Report of the Task Force on potentially hazardous Near-Earth Objects, 
London, September  2000, p. 19.
36  Michael PAINE şi Benny PEISER, The Frequency and Consequences Of Cosmic Impacts Since the Demise of the 
Dinosaurs, Bioastronomy 2002: Life Among the Stars, Hamilton Island, Queensland, US, July 2002, p. 4, accesat în 
variantă on-line la http://homepage.mac.com/mpaineau/filechute/bioastr2002.pdf.
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Figura 5 – Numărul de dezastre determinate de evenimentele de impact 
corelată cu probabilitatea de apariţie pe an

Sursa: Michael PAINE şi Benny PEISER, The Frequency and Consequences Of 
Cosmic Impacts Since the Demise of the Dinosaurs

Ceea ce trebuie să reţinem în legătură cu fenomenul impactului dintre 
Pământ cu un alt corp cosmic este faptul că acesta nu este un eveniment excepţional 
ci, dimpotrivă unul care are loc zilnic. Excepţională poate fi doar producerea unui 
eveniment care ar implica un asteroid sau meteorit de foarte mari dimensiuni, ale 
cărei efecte s-ar traduce în pierderi masive de vieţi omeneşti şi valori materiale 
şi chiar în extincţii ale organismelor de pe Terra (în cazul impactului unui obiect 
cu diametrul mai mare de 10 kilometri). În acest caz, nu vorbim despre afectarea 
securităţii oamenilor prin prisma dependenţei lor crescute de mijloacele de 
comunicaţii, de transport etc., despre o nevoie creată artificial, în timp, pe parcursul 
evoluţiei culturale şi civilizaţionale a oamenilor. În situaţia unui impact cu un corp 
cosmic, putem vorbi despre afectarea securităţii oamenilor în cel mai primar sens al 
acesteia, dat fiind că însăşi existenţa lor ar fi pusă în pericol sau, cel puţin, existenţa 
– aşa cum au conceptualizat-o şi cunoscut-o până în acest moment.

Concluzii

De cele mai multe ori, studiile din domeniul securităţii şi apărării abordează 
problema spaţiului din perspectiva posibilităţii de a-l valorifica din punct de vedere 
militar (prin utilizarea mijloacelor orbitale în activităţile de conducere politico-
militară a statelor sau a grupărilor de forţe operative, tactice şi strategice) sau din 
perspectiva utilizării sale ca eventual spaţiu de luptă, prin analiza armamentului 
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pretabil acestui spaţiu, a mijloacelor de a obţine supremaţia într-o luptă în acest spaţiu 
etc. Analiza de mai sus scoate în evidenţă, subliniază şi se concentrează asupra unei 
alte legături dintre spaţiu şi securitate, o legătură conştientizată, dar cu un ecou mai 
mic în strategiile şi politicile de securitate ale statelor sau organizaţiilor internaţionale 
– fenomenele cosmice rare cu intensitate variabilă pentru evenimentele asimetrice. 

Faptul că acestea primesc o atenţie mai mică în documentele sau politicile 
de securitate poate fi justificat prin amploarea evenimentelor asimetrice pe care le-
ar determina, acestea mergând până la extincţia omenirii. După cum spuneau M. 
Paine şi B. Peiser, oamenii se află pe Pământ, la ora actuală, datorită norocului lor 
– norocul că un asteroid a dus la dispariţia dinozaurilor şi norocul că un alt asteroid 
nu a dus la dispariţia omenirii37. Astfel, în cazul în care oamenii vor fi martorii unui 
astfel de eveniment, mijloacele, timpul, resursele de acţiona pentru a se proteja sunt 
extrem de limitate. 

Progresul tehnologiei coroborat cu costurile enorme implicate de cercetarea 
în domeniul astronomic şi realizarea tehnologiei aferente contribuie la justificarea 
a ceea ce afirmau autorii citaţi mai sus – existenţa oamenilor pe Pământ este încă 
o chestiune de noroc. Totuşi, după cum am demonstrat pe parcursul studiului, 
intensitatea acestor fenomene variază enorm; prin urmare, chiar dacă omenirea 
nu deţine încă resursele şi mijloacele necesare de a preveni sau reacţiona în faţa 
manifestării maxime a unui astfel de eveniment (de exemplu, impactul Pământului 
cu un asteroid al cărui diametru este mai mare de 1 kilometru), acestea au şi grade 
mai mici de intensitate, cu un potenţial ridicat de risc pentru securitatea globală, 
regională sau naţională, ale căror repercusiuni pot fi minimizate la maximum prin 
monitorizarea acestor evenimente, prin planificare, prin pregătirea forţelor de 
intervenţie şi prin educarea populaţiei. 

Managementul consecinţelor oricărui dezastru începe încă dinaintea 
manifestării primelor semne ale acestuia�. De aceea, includerea acestor evenimente 
în documentele de securitate ale statelor şi, mai ales, ale organizaţiilor internaţionale 
cu atribuţii în materie de securitate şi apărare ar constitui un pas important în 
sporirea şanselor de a supravieţui unui astfel de eveniment. Coordonarea eforturilor, 
a resurselor, a procedurilor la nivel regional sau internaţional (pentru că aceste 
evenimente au urmări transnaţionale, iar abordarea lor trebuie să se facă în 
consecinţă), stabilirea unor cadre oficiale, finanţarea lor sunt paşi necesari de făcut 
în această direcţie. Deşi manifestările cele mai grave ale acestor fenomene se petrec 
extrem de rar, dimensiunea consecinţelor asupra vieţii oamenilor este atât de mare 
încât nu ne permite să o ignorăm.

37    Michael PAINE şi Benny PEISER, The Frequency and Consequences Of Cosmic Impacts Since the Demise of the 
Dinosaurs, Bioastronomy 2002: Life Among the Stars, Hamilton Island, Queensland, US, July 2002, p. 9, accesat în 
variantă on-line la http://homepage.mac.com/mpaineau/filechute/bioastr2002.pdf.
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Drd. Ramona-Cristina CIOBANU1

Abstract

Evaluarea psihologică antemisiune, în timpul misiunii şi postmisiune, 
destinată surprinderii unor modificări, perturbări sau destructurări ale 
personalităţii militarilor participanţi la misiuni de menţinere a păcii în afara 
teritoriului ţării, impune construirea unor instrumente de evaluare special 
destinate acestui scop, care să urmărească evidenţierea unor aspecte privind 
adaptarea, relaţionarea interpersonală, anxietatea, depresia şi stresul 
posttraumatic. 

Unul dintre obiectivele foarte importante ale asistenţei psihologice, 
ca acțiune de optimizare a raportului dintre solicitările interne și cele 
externe, care se exercită asupra luptătorului, trebuie să-l constituie unitatea 
a trei secvențe operaționale: diagnostic-constatativă, formativ-profilactică și 
terapeutico-recuperatorie, în timpul şi după efectuarea unor misiuni dificile, 
cu o durată mai mare de timp (peste trei luni de zile) în teatrele de operaţii 
militare.

Cuvinte-cheie: evaluare, psihologică, postmisiune, relaţionare, depresie, 
relaţionare, dezaptative

1. Evaluarea şi valoarea psihologică a militarilor care participă la misiuni 
în teatrele de operaţii 

Evaluarea psihologică a militarilor profesionişti este o activitate foarte 
importantă, care se cere efectuată potrivit unei strategii a forţelor (a 

resursei umane) temeinic elaborate. Evaluarea psihologică este parte componentă 
a acestei strategii şi trebuie să răspundă unor exigenţe bine fundamentate. Este atât 
in interesul instituţiei, cât şi în interesul fiecărui militar, a fiecărei persoane care 
participă la acţiuni în teatrele de operaţii (dar nu numai) ca astfel de evaluări să fie 
efectuate corect şi în timp oportun. Evaluarea psihologică postmisiune reprezintă o 
1  Psiholog, doctorand la Universitatea Naţională de Apărare « Carol I »

FACTORI PSIHOLOGICI  
ȘI INFLUENȚA LOR ASUPRA 

ACȚIUNILOR DINTR-UN TEATRU  
DE OPERAȚII
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secvenţă a unui demers longitudinal, care debutează cu evaluarea din cadrul selecţiei 
psihologice efectuate cu ocazia constituirii detaşamentelor, continuă cu evaluările 
dinaintea plecării în teatrul de operaţii şi cu evaluarea postmisiune, urmată de 
asistenţa psihologică diferenţiată, care se desfăşoară ulterior în unitate.

Având în vedere importanţa acestui proces, ar trebui să se urmărească 
surprinderea unor aspecte care să fie structurate pe cinci teme principale: adaptare, 
relaționare, depresie, anxietate şi stres posttraumatic, astfel:

Factorul adaptare, cuprinde nouă dimensiuni care se referă la dificultăţile 
întâmpinate în adaptarea la condiţiile de climă, cazare, hrană, echipament, la  condiţiile 
şi dificultatea misiunilor,  la programul activităţilor şi la sistemul de  cunoştinţe 
profesionale solicitate de acestea. Adaptarea urmărește şi prezenţa eventualelor 
„eşecuri” în îndeplinirea misiunilor şi gradul de implicare în realizarea sarcinilor sau 
interesul/lipsa de interes faţă de acestea.

Factorul relaţionare cuprinde nouă dimensiuni care se referă la calitatea 
şi caracteristicile relaţionării cu colegii români şi străini, cu şefii nemijlociţi, cu 
subordonaţii, cu conducerea subunității. De asemenea, surprinde tendinţa de izolare, 
conflictele interpersonale, sentimentul de devalorizare şi lipsa de încredere în ajutorul 
celorlalţi, aspecte considerate discriminatorii pentru semnalizarea dificultăţilor 
întâmpinate în relaţionare.

Factorul depresie cuprinde nouă dimensiuni destinate surprinderii unor 
manifestări care fac referire la: tristeţe persistentă, alterarea sentimentului plăcerii, 
sentimente de inutilitate, lentoare psihomotorie, tulburări de somn, fatigabilitate, 
tulburări ale apetitului, prezenţa ideilor suicidare.

Factorul anxietate face referire la opt dimensiuni ce semnalează prezenţa 
acesteia: neliniştea, preocuparea exagerată pentru anumite aspecte esenţiale de viaţă, 
iritabilitatea, neîncrederea, starea de tensiune permanentă, tulburările de somn, 
dificultăţile de concentrare, suspiciunea. Toate acestea sunt considerate a fi constructe 
discriminatorii pentru prezenţa anxietăţii.

Factorul stres posttraumatic poate fi operaţionalizat prin şase dimensiuni 
ce evaluează existenţa unor trăiri psihice de teamă, frică intensă, neputinţă, ca 
urmare a producerii unor evenimente ce implică moartea, ameninţarea cu moartea 
sau periclitarea integrităţii corporale. Amintirile recurente, visele ce îl sperie sau îl 
neliniştesc în prezent pe subiect, incapacitatea de a evoca un aspect important al 
traumei, reactivitatea la stimuli interni sau externi ce evocă un aspect al evenimentului 
traumatic, precum şi evitarea povestirii evenimentului au constituit aspectele prin 
care a fost evaluată existenţa şocului posttraumatic. Prin acesta se poate urmări, 
de asemenea, şi prezenţa atacurilor de panică, fenomene dezadaptative prezente în 
situaţiile în care evenimentele traumatizante sunt o realitate de necontestat.

Pot fi evidenţiate următoarele aspecte referitoare la cele de mai sus:
- detaşamentele constituite din luptători care au două sau mai multe participări 

la misiuni internaţionale depăşesc mai uşor perioada de adaptare;
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- efortul prelungit de adaptare la condiţiile misiunilor de luptă provoacă 
dificultăţi de reinserţie în mediul familial şi socioprofesional  din ţară;

- numărul redus al cazurilor care întâmpină dificultăţi de integrare în programul 
misiunilor reprezintă rezultatul selecţiei psihologice riguroase şi al pregătirii 
profesionale speciale.

Pot fi de asemenea întâlnite și dificultăţi cauzate de: climă, geografie, condiţii de 
cazare, hrană, echipament, îndeplinirea cu greu a misiunilor și eşecuri în îndeplinirea 
misiunilor. 

Condiţiile de climă şi cele geografice au un impact negativ crescut doar asupra 
militarilor care se confruntă pentru prima dată cu diferenţe semnificative de fus 
orar, modificări ale ritmurilor circadiene, aspectul solului şi vegetaţiei, presiunea 
atmosferică, variaţii ale temperaturii de la zi la noapte, umiditate scăzută, vânturi 
puternice etc. 

Condiţiile de cazare afectează într-o măsură mai mică pe militarii participanţi 
la misiuni anterioare similare, faţă de cei care nu au experienţă suficientă pentru acest 
gen de misiuni.

Pentru Afganistan, numărul militarilor care acuză căldura excesivă este mai 
ridicat, având drept explicaţie faptul că temperaturile sunt foarte ridicate. Lor li se 
asociază terenul arid, zonele muntoase, lipsa vegetaţiei, precum şi modul de viaţă 
diferit faţă de cel cunoscut al populaţiei de aici.

Pentru Irak, criteriul climă este perturbator, întrucât desfășurarea misiunii 
s-a efectuat într-o zonă cu climă specifică deşertului. Au avut loc şi unele elemente 
compensatorii, cum ar fi: prezenţa unor vestigii istorice (spre exemplu, în apropierea 
taberei de aflau ruinele oraşului Ur), legendele şi cultura milenară a locului.

În ceea ce priveşte modul de viaţă în campanie, trebuie spus rigorile nu sunt 
percepute la fel. Se ivesc uneori conflicte sau probleme de inadaptare, având drept 
explicaţie, pe de o parte, contrastul dintre specificul cultural al zonei de provenienţă 
a militarilor şi, pe de altă parte, numărul participărilor la misiuni similare care se 
constituie ca factor „facilitator”. Trebuie relevat faptul că unii militari nu au experienţă 
suficientă pentru activitate în regim de campanie pe termen lung.

Sub aspectul echipamentului, deşi acesta acoperă nevoia şi funcţia de 
comunicare în imagine şi prestanţă, putem face referiri la echipamentul de protecţie 
personală (cască şi vestă antiglonţ) care afectează mobilitatea individuală considerată 
o componentă esenţială în deprinderile luptătorului modern, însă şi pe fundalul 
elementului comparativ cu alte armate ale Coaliţiei pe care  le-a cunoscut mai bine 
de-a lungul unor activităţi comune.

2. Factori de maturizare psihologică de teatru şi post-teatru de operaţii

Dificultăţile în relaţionare pot apărea în toate dimensionările şi redimensionările 
actului comunicării şi colaborării, atât cu camarazii români, cât şi cu cei străini, cu 



243UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
şefii nemijlociţi, cu conducerea subunităţii, cu conducerea Forţei, cu subordonaţii, cu 
mediul ambiant din campus.  

Acestea pot avea următoarele cauze şi, în acelaşi timp complicate efecte, 
dintre care cele mai importante considerăm ca sunt următoarele: tendinţa de izolare; 
sentimentul de devalorizare; sentimentul de frustrare, lipsa de încredere în colegi. 
Toate aceste se pot dezvolta pe fondul unor stări de conflict și agresivitate sau, 
dimpotrivă, pe un suport de apatie şi neimplicare.

De asemenea, trebuie avută în vedere şi dorinţa de aderare la sistemul de valori 
al grupului profesional, care joacă şi un rol protector, securizant, de creştere a stimei 
de sine şi de menţinere a nivelului de acceptare din partea grupului. În general, într-
un teatru de operaţii, grupul şi cultura organizaţională a detaşamentului (legende, 
fapte deosebite, faima, rezultatele anterioare deosebite, calificativele de excepţie şi 
distincţiile etc.) au un rol hotărâtor în compensarea psihologică, în călirea psihologică 
şi formarea personalităţii luptătorilor. Este una dintre explicaţiile faptului că, spre 
exemplu, militarii români, deşi nu dispun de dotările cele mai performante, au un 
comportament remarcabil, chiar mai bun decât la ei acasă, în teatrele de operaţii, fapt 
pentru care se bucură de aprecieri deosebite din partea colegilor străini, comenzii 
Forţei şi chiar din partea autorităţilor locale şi a populaţiei.

Grupul profesional are rol motivator pentru majoritatea militarilor, dar este 
resimţit şi ca factor fundamental în satisfacerea unei trebuințe superioare, aceea de 
autorealizare.

Relaționarea interpersonală în teatrele de operații este în general bună, 
camaraderească, demnă, dar şi cu acele inerente conflicte interpersonale, ce se 
regăsesc în orice grup care desfășoară activităţii comune în condiții de izolare de 
familie, de societate şi de organizația de bază.

Conflictele sunt de mica intensitate putând fi uşor depăşite. Apar totuși unele 
sentimente de nemulțumire faţă de anumiți colegi din cadrul subunității şi faţa de 
modul de evaluare de către unii şefii ierarhici. Aceste situaţii sunt însă izolate şi se 
datoresc trăsăturilor de caracter ale unora dintre şefi sau dintre camarazi (autoritarism 
excesiv, neîncredere în subordonaţi, tendinţe părtinitoare, lipsa tăriei de caracter, 
fluiditate excesivă etc.) sau unor interese înguste, care nu sunt şi nu pot fi benefice 
într-un teatru de operaţii unde este nevoie ca grupul să fie puternic şi foarte bine 
sudat. În general, astfel de situaţii sunt izolate şi au ca suport unele tare ale sistemului 
atitudinal, prejudecăţile şi imaginea de sine pe care o au participanții în teatrele de 
operații. 

Nemulţumirile și neînțelegerile dintre colegi pot să apară în cazul în care 
militarii provin din mai multe unităţi, când detaşamentul nu este încă sudat, când 
comunicarea între camarazi este dificilă sau nu are suporturi comune etc., când se 
formează bisericuţe, grupuri informale şi apar lideri car fragmentează grupul. 

Cauza principală se regăsește în lipsa de coeziune afectivă a unor grupuri 
constituite din militari care vin din organizații diferite şi care au o motivație de natură 
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extrinsecă, pornind de la o realitate care nu favorizează coeziunea grupului şi anume 
aceea că doar cunoscând că doar temporar au sarcini şi interese comune.

Nu trebuie neglijate deficientele de relaționare cu șefii nemijlociți. Acestea 
se datorează lipsei de comunicare, transferului neadecvat al sarcinilor, neaducerii 
acestora la nivelul de înțelegere al militarilor profesionişti, dar şi incapacităţii 
acestora da a înţelege situaţia, de a recepta corect mesajul care li se transmite, sau 
altor cauze care fracturează comunicare şi înţelegerea. 

Se pot contura o serie de nemulțumiri care sunt structurate pe fel de fel de 
criterii şi se adresează secvenţial, incoerent, chiar pe paliere ce nu pot fi interacţionate 
etc. Militarii angajaţi pe baza de contract (militarii profesionişti) reproșează nivelul 
de empatie scăzut al comandanților, iar subofițerii orientează nemulțumirile către 
liderii cu care intră în contact direct. Uneori, între diferitele niveluri ierarhice, dar şi 
între diferite funcţii, se creează incompatibilităţi sau rupturi care provin din fel de fel 
de mentalități sau din interese ce nu pot fi armonizate.  

Pentru înlăturarea unor astfel de deficienţe, este nevoie de lideri empatici şi 
de reconfigurarea unor nevoi pe care actul de conducere trebuie sa le aibă în vedere, 
cum ar fi cele centrate pe soluții şi pe oameni, fără a se neglija sarcina comună, 
misiune şi valorile care creează şi întreţin coeziunea . De asemenea, liderii trebuie 
să participe la construirea echipelor eficiente, competente, organizate pe principii 
noi şi angajate motivațional, în care pot fi şi trebuie să fie angrenați şi psihologii şi 
sociologi, ca specialiști în diagnoza climatului organizațional din cadrul subunităților 
care acționează în teatrele de operații. 

Comanda-controlul şi comunicarea, mai ales într-un teatru de operaţii, 
au nevoie de  expertiză sociologică şi psihologică. Trebuie avut însă în vedere și 
comportamentul exacerbat al unor comandanți care se caracterizează, adesea, prin 
abuz de autoritate, comportament de intimidare, ameninţare, denigrare şi chiar umilire 
a unor subordonaţi. Unii dintre şefi, cu sau fără intenţie, recurg la măsuri extreme 
sau insuficient elaborare, care duc la depersonalizarea unor subordonaţi şi, automat, 
conduc la decompensări psihologice dintre cele mai grave, chiar la îmbolnăviri. 
Astfel de comportamente pot genera fenomene de demotivare, de deteriorare a 
performanţelor şi chiar de tulburări afective cu urmări grave şi pe termen lung. 

Desigur, în general, nu ne aşteptăm şi nu trebuie să ne aşteptăm la 
comportamente nonasertive, carora le este caracteristică negarea propriilor drepturi, 
nici la comportamente sau total asertive, care eludează atât drepturile personale, cât 
şi pe cele ale celorlalţi, ci mai degrabă la comportamente echilibrate, principiale, 
empatice, cu înțelegere, deschidere si considerație faţă de subordonați. 

Aici se cer însă făcute unele precizări. Comportamentele asertive sau nonasertive 
nu se evaluează statistic. Uneori, este de-ajuns ca un singur comportament în cadrul 
unui detaşament de câteva sute de militari să fie neadecvat, adică agresiv, intolerant 
sau, dimpotrivă, extrem de îngăduitor, lipsit de ori exigenţă, indiferent, părtinitor sau 
foarte interesat, pentru ca întregul echilibru psihologic al grupului să fie deteriorat 
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semnificativ. În astfel de situaţii, este de-ajuns, cum spune proverbul, o măciucă 
la un car de oale. Oamenii sunt vulnerabili, cel puţin în prima parte a consolidării 
detaşamentului, foarte sensibili la stimuli exteriori, iar reacţiile lor comportamentale, 
în astfel de cazuri, amplificate de factorii de stres operaţional, devine imprevizibil, 
putând îmbrăcate toată gama de situaţii, de la depresie la agresiune, de la nesupunere 
la sinucidere.

Sentimentele de devalorizare pot fi resimțite, în special, în perioada când se 
produc pierderi umane în cadrul subunității, însă se estompează după acest moment, 
direct proporțional cu trecerea timpului și angrenarea militarilor în alte misiuni. Are 
loc un proces de oţelire a caracterului, de călire psihică, de consolidarea a factorilor 
de compensare, iar valoarea grupului şi a liderilor pozitivi este hotărâtoare. 

Evaluarea manifestărilor depresive trebuie efectuată pentru două etape diferite: 
în trecut şi în prezent, respectiv în perioada misiunii şi în momentul revenirii în țară, 
pentru a putea stabili cronologia şi traiectul de evoluţie a manifestărilor, precum şi 
intensitatea acestora.

Tristețea persistentă a fost cel mai des regăsită ca manifestare destabilizatoare 
a echilibrului emoțional, ca urmare a pierderii unor militari. La revenirea în țară, la 
un mic procent dintre militarii aflați în teatrele de operații, mai pot persista aceste 
trăiri, motivul principal fiind cauzat de unele decese survenite în familiile acestora 
sau printre rudele foarte apropiate, în timpul desfășurării misiunii, evenimente la 
care nu au putut participa. Pierderea camarazilor lasă urme, dar, de regulă, militarii 
depăşesc astfel de momente. Sentimentul de solidaritate este mai puternic, prieteniile 
mai profunde, respectul mai consistent.

Au loc însă şi alte desfăşurări ale decompensării sau compensării psihice. 
Dimensiunea alterării sentimentului plăcerii, sentimentului de inutilitate, lentoarea 
psihomotorie, insomnia, fatigabilitatea şi dificultățile de concentrare se reduce direct 
proporțional cu perioada de timp scursă din momentul încheierii misiunii. Are loc un 
fel de estompare a trăirilor, de decantare a momentelor, de esenţializare a experienţei 
şi, pe această bază, de maturizare a atitudinii.

Uneori, în configurarea comportamentului psihologic contează lucrurile 
mărunte, stările prin care trece o persoană, cuvintele care se spun sau nu se spun, 
pofta de viaţă, dorinţa de cunoaştere, experienţa nouă, pofta de mâncare etc.

Modificările apetitului se pot manifesta pasager, în perioada de început si 
mai ales de sfârșit a misiunii, ca urmare a acumulărilor tensionale, dar mai ales a 
specificului culinar care are puține elemente comune cu bucătăria românească, însă 
aceste modificări nu apar ca simptome caracteristice tulburării de dispoziție afectiva, 
adică depresiei. Un om nu devine depresiv din cauza mâncării, dar şi mâncare poate 
să aibă un rol în starea sa de confort sau de disconfort.

In limita unor valori nesemnificative, ideația suicidară poate fi deasemenea 
adusă in discuție în cazul unui număr foarte mic de militari, însă acest lucru nu se 
constituie intr-un simptom al depresiei. Este un simptom neglijabil, cu o intensitate 
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foarte redusă. Solicitările foarte mari dintr-un teatru de operaţii necesită angajare, 
acţiune, putere şi tărie de caracter, nu reverii, lamentări, neîmpliniri

Dintre reacţiile de anxietate ce pot apărea în cazul militarilor care execută 
misiuni în afara teritoriului național putem enumera: 

- anxietate in legătură cu probleme majore ale vieții;
- nelinişte;
- iritabilitate;
- tensiune musculara;
- dificultate de concentrare;
- fatigabilitate;
- insomnie.
Manifestările ce descriu starea de anxietate sunt prezente si se datorează 

unor evenimente care au determinat, pe perioade scurte, apariția unor trăiri psihice 
speciale, însoțite de neliniște, fatigabilitate ușor exagerată faţă de solicitări, dar nu 
independentă de aceasta, stări de iritabilitate, insomnii. 

După reîntoarcerea acasă, are loc o descreştere semnificativă a acestora. 
Indiferent de teatrul de operații, numărul militarilor care reclamă reacții 

de anxietate sau de teamă în legătură cu problemele majore ale vieții este destul 
de ridicat. Unul dintre motive este acela referitor la participarea in misiunile de 
căutare, de cercetare în zone noi şi necunoscute. Sunt reacții firești, normale, ca 
fiecare luptător sa dezvolte un anume tip de comportament negativ (este drept, de 
intensitate scăzută) manifestat prin frica, epuizare, oboseala, senzație de nesiguranță 
şi neliniște, stimularea imaginației, dar toate acestea au rolul de a pregăti individul 
sa-şi folosească toate mecanismele de apărare, de la cele anatomice şi fiziologice la 
cele psihologice şi cognitive. Anormal ar fi, si s-ar pune semne de întrebare, atunci 
când nu ar mai apărea astfel de sentimente la luptători, deoarece ar exista riscul 
dezumanizării, al erodării proceselor afective, ceea ce ar fi in detrimentul populaţiei 
din teatrele de operaţii, al camarazilor şi al celor apropiați şi în special al familiei.

Schimbarea zonei de acțiune nu constituie un obstacol pentru militarii cu o 
solidă pregătire profesionala şi un potențial adaptativ ridicat. 

Incapacitatea temporară de concentrare si fatigabilitatea reprezintă simptome 
ale anxietății, ele putându-se manifesta datorita numărului crescut de misiuni, 
solicitărilor extrem de mari pe care acestea le impun şi, nu în ultimul rând, impactului 
psihologic creat de atacurile directe asupra subunităților aflate în teatrele de operații. 
Aceste stări pot persista pentru mai mult timp şi se pot manifesta şi după revenirea 
în țară.

Aceste manifestări atrag atenția asupra impactului traumatizant pe care 
solicitările misiunii le-au avut asupra psihicului militarilor. 

Insomniile, ca tulburări ale somnului, pot fi surprinse la un număr redus de 
militari, dar nu se pot constitui într-un simptom al anxietății, ci ca fiind efecte ale 
nerespectării ritmului „veghe-somn”, al solicitărilor prea mari şi ale activităților prea 
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numeroase în care au fost implicați şi care s-au desfășurat la ore diferite din zi si 
noapte.

Alt element se refera la diferența de fus orar percepută ca perturbatoare în 
perioada de adaptare şi apoi la sfârșitul misiunii, dorința, gândul şi emoțiile generate 
de momentul reîntâlnirii cu cei dragi din tara.

Reacțiile post  traumatice întâlnite în rândul militarilor pot fi cauzate de:
- evenimente traumatice;
- amintiri recurente;
- vise recurente;
- incapacitatea de evocare;
- reactivitate fiziologica;
- evitarea povestirii. 
L unii militari, simptome specifice stresului posttraumatic se pot înregistra şi 

pot fi evaluate nu doar din relatările acestora, ci şi din observarea comportamentului 
nonverbal, din relatările comandanților si a psihologilor care au participat la misiune. 

Prezenta stresului posttraumatic este o rezultantă a multitudinii de factori care, 
acționând corelat, au condus la manifestarea acestuia. Un eveniment care ar putea 
determina cel mai pregnant instalarea şocului îl constituie atacul asupra militarilor 
participanți la misiuni în afara teritoriului național şi pierderea unor camarazi, în 
principal, pentru cei care au fost martori direcți la diferite incidente. 

Amintirile recurente, visele cu conținut terifiant sau cu conținut legat de 
evenimentele atacului, revenirea şi retrăirea hipnotică a unor scene din timpul atacului 
sunt manifestări care pot apărea, în special, la coechipierii unor militari decedați şi 
la prietenii apropiați. Existenşa socului posttraumatic se manifestă şi de refuzul sau 
incapacitatea acestora de a relata un anumit aspect al evenimentului traumatizant sau 
de reactivitatea fiziologică a acestora la stimuli ce evocau evenimentul. Reactivitatea 
fiziologică se manifestă prin prezenta lacrimilor, prin evitarea privirii interlocutorului, 
prin intensitatea redusă a vocii, agitația mâinilor, poziția posturală modificată şi tenta 
depresivă. Acest comportament s-a observat şi în cazul alpiniştilor supravieţuitori 
din avalanşe, în care şi-au pierdut coechipieri, al muncitorilor care au supravieţuit 
unor accidente industriale în care au pierit coechipieri, al minerilor etc. Dar cel 
mai frecvent se semnalează la camarazii supravieţuitori din războaie şi confruntări 
armate,m în condiţii de risc totdeauna extrem.

Stresul posttraumatic reprezintă o urgenţă psihologică, motiv pentru care 
militarii cu simptome sunt monitorizați şi trebuie reevaluați şi asistați psihologic sau 
supuși unor demersuri psihoterapeutice specifice.

Este cunoscut ca, atunci când exista situații de instalare a stresului, acțiunea la 
nivelul persoanei are corespondenţă in manifestări şi la nivelul organizației, deoarece 
individul nu se angajează izolat în anumite acțiuni, fiecare având un rol definit în 
cadrul grupului. 
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Concluzie

In consecință, atât semnificația unor disfuncţiuni fizice a individului, a unor 
traume fizice şi/sau psihice, cât mai ales manifestările sale dezadaptative se transmit 
si se resimt de către toți membrii echipei. De aceea, pregătirea psihologică pentru 
îndeplinirea unor misiuni în actualele teatre de operaţii este tot atât de importantă ca 
pregătirea profesională, de specialitate, face parte din această pregătire şi, deşi pare 
forte sensibilă necesitând o abordare atentă, strictă şi oportună, are un rol hotărâtor 
în îndeplinirea misiunii şi în securitatea persoanei. Fiecare luptător trebuie să-şi 
cunoască limitele, predispoziţiile, să-şi înţeleagă şi să-şi controleze şi să-şi modeleze 
comportamentul. Acest lucru nu este posibil decât printr-o foarte bună pregătire 
psihologică a luptătorilor şi comandanţilor, precum şui printr-o asistenţă psihologică 
de calitate.  
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Dr. Cezar COBUZ

Abstract

Războiul nu este tocmai un dat, nu este o fatalitate. El are anumite 
determinări ce vin din modul de viaţă al oamenilor, din societatea în care 
trăiesc, din caracteristicile, contradicţiile şi conflictualitatea acesteia. Şi 
dacă, la nivel filosofic, deosebirea, opoziţia şi conflictul sunt considerate ca 
fiind motorul dezvoltării, la nivelul societăţii, interesul este cel care constituie 
mobilul acţiunii, motorul ei. Dar interesele oamenilor şi ale comunităţilor 
sunt diferite şi se află în toate raporturile posibile, de la armonie şi parteneriat 
la conflictualitate şi război. Politica este expresie centrată şi concentrată a 
interesului, cea ca transformă interesul în sistem de scopuri, în programe 
politice şi în acţiuni pentru punerea lor în operă. Unul dintre aceste sisteme 
concentrate şi concertate de acţiuni îl constituie războiul. 

Cuvinte-cheie: război, determinări, politice, economice, sociale, culturale, 
militare

1. Cauzalitatea războiului

Carl von Clausewitz afirma că „Războiul este un act de violenţă care trebuie 
să constrângă adversarul se execute voinţa noastră.“1 Scopul acestei 

violenţe este acela de a-l dezarma pe inamic.
Singurul mijloc al războiului pentru a realiza scopurile politice este lupta. 

Războiul este tot ce se raportează la forţe armate, adică la crearea, pregătirea, 
întreţinerea şi folosirea lor. Lupta, în război, nu este un fapt singular, ci un ansamblu 
compus din mai multe părţi, care se disting unele după subiect altele după obiect. 
Subiectul este constituit din structura forţelor, obiectul din scopul luptei. Toate acestea 
alcătuiesc ceea ce se numeşte angajament sau angajare. Întrebuinţarea forţelor nu 
este nimic altceva decât organizarea unui anumit număr de angajări directe sau 
indirecte. Scopul angajării, în război, este distrugerea forţelor inamicului. Este însă 
posibil ca, în anumite războaie, distrugerea forţelor inamice să nu fie considerată 
absolut necesară. De altfel, distrugerea forţelor nu este decât un mijloc pentru a atinge 
obiectivul politic. Acesta poate fi atins şi prin alte mijloace, cum ar fi demonstraţia 
1  Carl von Clausewitz, Despre război, Editura Militară, Bucureşti, 1982,, p. 816

DETERMINISMUL RĂZBOIULUI
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de forţă, punerea inamicului în faţa unui fapt împlinit etc. Acolo unde inamicul este 
slab, în cazul unui angajament, acesta va ceda înainte de a-i fi distrusă armata.

Războiul este un fenomen social complex, un fe nomen-limită. El ţine de o 
esenţă socială care conţine con frun tarea. Desigur, nu orice confruntare este război, 
dar orice război este o confruntare, şi anume, o confruntare armată violentă. Războiul 
este o realitate a tuturor timpurilor, o rezultantă a cumulării unor tensiuni pe o serie 
de vectori politici, economici, sociali, ideologici, psiho logici şi chiar culturali. În 
ultimă instanţă, războiul este un act de voinţă politică, adică un instrument violent al 
politicii. 

În cazul originii războaielor, a cauzelor care le produc, a raţi unilor care le 
perpetuează, a formelor de manifestare şi de re producere, a sistemelor generative şi 
a consecin ţelor nu există explicaţii categorice, universal valabile.. 

Cauzele războiului sunt mereu aceleaşi şi, de fiecare dată, altele. Acestea 
sunt mereu aceleaşi, întrucât războiul izbucneşte totdeauna atunci când şi acolo 
unde dialogul încetează, este nedorit sau reprimat, locul lui fiind luat de politica de 
forţă sau de ripostă şi mereu altele, întrucât subiectul şi obiectul unui dialog sunt, de 
fiecare dată, diferite. Oamenii şi entităţile umane au foarte multe de împărţit: teritorii, 
resurse, mentalităţi, influenţe şi, mai ales, putere. Puterea este motivul esenţial şi 
permanent al con flictului armat. Războiul este un neîntrerupt lanţ de bătălii pen tru 
resurse, teritorii şi putere. 

Factorii generatori de războaie, mai exact de interese conflictule ce se 
concentrează în politici conflictuale ce pot decide declanşarea unor războaie, sunt 
numeroşi şi, în viitor, ar putea fi şi mai numeroşi. Pentru că mediul de viaţă al 
oamenilor creşte în complexitate, iar provocările, pericolele şi ameninţările generate 
sau adăpostite de acesta proliferează şi se diversifică, în timp ce vulnerabilităţile 
societăţii omeneşti, în pofida efortului oamenilor de a le reduce, se complică, se 
diversifică şi se multiplică. 

Specialiştii militari autohtoni susţin că principalele categorii de situaţii, de 
stări şi de evoluţii ce se pot constitui în cauze pentru declanşarea războaielor sunt:

- insuficienţele previzibile sau imprevizibile ale mediului de viaţă al oamenilor 
şi complicarea periculoasă a acestuia;

- anumite evoluţii imprevizibile şi chiar haotice ale efectului sau efectelor de 
reţea;

- efectele negative imprevizibile ale globalizării;
- recrudescenţa, de o manieră imprevizibilă, a spiritului comunitar identitar;
- accentuarea periculoasă a decalajelor dintre lumea bogată şi lumea săracă;
- alienarea şi înstrăinarea.
În dinamica situaţiilor enumerate mai sus, se află sau este posibil să se afle 

şi acei factori care pot genera perturbaţii şi chiar disfuncţii semnificative ce pot 
frâna fenomenul războiului sau anumite etape ale lui. Unii dintre aceşti factori pot 
obliga războiul să evolueze şi în alţi parametri decât cei cunoscuţi până acum şi 
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chiar să-l determine să-şi canalizeze forţa şi energia în folosul întregii omeniri şi nu 
doar al unora sau al altora dintre comunităţi. Desigur, vremurile acelea sunt foarte 
îndepărtate, dar de aici nu rezultă neapărat că nu există şi o astfel de perspectivă.

Totuşi, războiul a rămas una dintre constantele limitativ-superioare ale 
conflictualităţii omeneşti. Esenţa lui nu s-a schimbat de-a lungul mileniilor, iar 
principiile lui sunt cam aceleaşi. E drept, războiul, ca fenomen social-politic, a mai 
crescut sau a mai scăzut în intensitate, în funcţie de caracteristicile epocilor pe care 
le-a străbătut, de condiţiile specifice şi, evident, de variaţia condiţiilor iniţiale care au 
stat şi stau la baza lui, dar, el, ca fenomen şi ca esenţă, a rămas acelaşi. 

Războiul este o acţiune umană conştientă. După teoreticianul şi strategul prusac 
Carl von Clausewitz există două motivaţii care împing oamenii să se confrunte: 
sentimentul de ostilitate şi intenţia ostilă. În oricare război trebuie să existe această 
intenţionalitate, ura nefiind suficientă. Războiul este un act intenţionat de violenţă, 
determinat de un interes, este un act politic şi nu există limite în manifestarea acestuia. 
Fiecare dintre adversari caută să impună celuilalt legea sa. Aceasta duce la acţiuni 
extreme. 

Războiul ca instrument al politicii se prezintă ca o serie de acte, de pulsaţii ale 
violenţei şi durează suficient de mult pentru a-i fi influenţat cursul de o inteligenţă 
superioară. Dacă războiul răspunde unui proiect politic, este normal ca motivul 
politic care l-a generat să rămână prima şi suprema consideraţie care-i dirijează 
conduita. Politica pătrunde astfel în orice acţiune militară, exercită asupra ei o 
influenţă continuă. 

Scopul războiului este nimicirea forţelor armate ale inamicului2. Pentru 
aceasta, este necesar, cel puţin în teorie, să se creeze cea mai dificilă situaţie posibilă. 
Dar, la rândul lui, şi inamicul îşi propune acelaşi obiectiv. Pentru atingerea scopului 
este necesară evaluarea capacităţii de luptă a adversarului şi concentrarea efortului la 
locul oportun, în momentul potrivit şi cu forţe corespunzătoare. Evaluarea capacităţii 
de luptă a adversarului presupune, pe de o parte, evaluarea mijloacelor sale şi, pe de 
altă parte evaluarea voinţei sale. 

Efectul se defineşte ca eveniment condiţionat, cauzat de un alt eveniment 
condiţionat sau ca urmare a unuia sau mai multor evenimente care-l preced şi care-l 
generează3.

Relaţia cauză-efect a stat atât în atenţia teoreticienilor militari cât şi în atenţia 
gânditorilor şi filosofilor. Relaţia cauză-efect este fundamentală în orice acţiune şi 
cu atât mai mult în război - cea mai complexă şi cea mai dramatică dintre acţiunile 
umane. 

Conceptul de efect nu poate fi disociat de acţiunea umană. Nu există cauză 
fără efect şi nici efect fără cauză. Efectul4 este un punct dintr-o evoluţie, un rezultat, 
2  În războiul din Irak din martie-aprilie 2003, unul dintre scopurile declarate ale confruntării a fost dezarmarea (prin 
violenţă) a Irakului şi înlăturarea de la putere a regimului dictatorial al lui Saddam Hussein.
3  Gheorghe, Văduva, Aspecte militare ale abordării operaţiei pe bază de efecte, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2007. 
p. 9.
4  EFÉCT, efecte, s.n. 1. Fenomen care rezultă în mod necesar dintr-o anumită cauză, fiind într-o legătură 
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o stare, o impresie, o consecinţă, o urmare, o desfăşurare mai mult sau mai puţin 
previzibilă. De regulă, nu punem efectul înaintea cauzei, dar nici nu-l putem rupe de 
cauza care l-a generat. 

În cazul operaţiei bazate pe efecte teoreticienii militari consideră că printre 
categoriile de efectele care o justifică sunt următoarele: efectele planificate, dar şi cele 
neplanificate, efectele principale şi secundare; efectele colaterale; efectele spontane; 
efectele previzibile; efectele imprevizibile; efectele paradoxale; efectele complexe.

După forma de manifestare, efectele ar putea fi situate în patru categorii 
principale: efecte relativ singulare; efecte irepetabile; efecte multiple şi efecte 
reproductive.

După modul de manifestare, de multiplicare şi de dezvoltare, efectele sunt: 
efecte în lanţurile lineare sau cu bifurcaţii; efecte în cascadă; efecte haotice.

Există, desigur, şi alte categorii de efecte. Important este ca ele să fie, pe cât 
posibil, anticipate, identificate, evaluate şi modelate.

Trăim într-o lume a cauzelor şi a efectelor, a lanţurilor cauză-efect. „De-a 
lungul istoriei, şefii militari şi planificatorii competenţi au încercat să conceapă şi să 
execute campanii bazate pe efecte.”5

Problematica operaţiei pe bază de efecte (EBO) sau a operaţiei abordată 
pe bază de efecte (EBAO) este foarte complexă, cu aspecte mult prea simple sau, 
dimpotrivă, mult prea complicate, greu de înţeles6. Este vorba de efectul planificat, 
de efectul dorit, urmărit şi valorificat, dar şi de efectul produs, de efectul rezultat, 
de efectul neplanificat dar realizat, cu toate urmările şi desfăşurările posibile, de la 
cele dorite, la cele nedorite, de la cele esenţiale, le cele colaterale. Observăm astfel 
că în arta războiului absolutul de tip matematic nu există. Încă de la început, există 
posibilităţi şi probabilităţi. O astfel de afirmaţie relansează studierea războiului ca 
fenomen complex condiţionat şi, în consecinţă, folosirea lui cu multă prudenţă, 
întrucât, ca orice fenomen care se supune probabilităţilor condiţionate, nu poate fi în 
întregime controlat, ci doar analizat. 

Război înseamnă punerea în aplicare a unei decizii politice prin mijlocirea 
armelor. Dar modul de punere în aplicare este flexibil. Un comandant abil, atunci 
când scopurile politice ale războiului permit acest lucru, evită bătălia şi caută să 
realizeze obiectivul războiului fără costuri şi pierderi de vieţi. Este o întoarcere la 
arta lui Sun Tzî care considera, între altele, că adevărata artă a războiului constă în 
obţinerea victoriei fără luptă. Pentru evitarea luptei se folosesc mijloace (de regulă, 
politice, dar nu numai) care să ducă la separarea inamicului de aliaţii săi, de câştigarea 
de partea proprie a unor noi aliaţi. Aceste acţiuni fac parte din aşa-numita strategie a 
indestructibilă cu aceasta; rezultat, urmare, consecinţă.  Expr. A-şi face efectul = a da un anumit rezultat, a avea 
consecinţa scontată. 2. Impresie produsă de cineva sau de ceva asupra cuiva.  Loc. adj. De efect = care atrage atenţia, 
care produce o impresie puternică.  Loc. vb. A face efect = a impresiona.  (În sintagma) Efect sonor = efect produs 
prin mijloace electroacustice sau electronice sugerând ascultătorului senzaţia unui sunet real sau oferindu-i sonorităţi 
inedite. 3. (Concr.; la pl.) Bunuri mobile. ♦ Îmbrăcăminte militară, echipament. 4. (La pl.) Valori negociabile (emise 
de stat), hârtii de valoare. Efecte de comerţ. Efecte publice. – Din lat. effectus (cu sensurile fr. effet) Sursa: DEX
5 Apud, Linde şi ceilalţi, „New Perspectives”.
6 Gheorghe, Văduva, Aspecte militare ale abordării operaţiei pe bază de efecte, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2007
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faptului împlinit. Un alt mijloc este acela de a-l determina pe inamic să-şi sporească 
cheltuielile şi să-şi epuizeze resursele. Clausewitz arată şi modalităţile în care 
poate fi determinat inamicul să-şi sporească cheltuielile şi să-şi epuizeze resursele. 
Acestea sunt: a-i distruge o parte din armată şi a-i cuceri o parte din teritoriu; a-i 
ocupa teritoriul, dar nu pentru a-l păstra, ci pentru a-l devasta, a-i afecta economia, 
a-i produce pierderi; a-l uza. Această modalitate – uzura inamicului –, care se va 
concretiza în arta militară în ceea ce se numeşte război de uzură sau de atriţie, este 
definită de Clausewitz ca o luptă care implică o epuizare graduală a forţelor fizice 
şi psihice şi a voinţei pe toată durata acţiunii. Acest lucru se realizează nu prin lupte 
cu obiective pozitive, adică ofensive, ci printr-o simplă rezistenţă. Sau prin acţiuni 
numeroase, felurite, dar cu obiective limitate şi foarte diversificate, dar integrate unui 
concept unitar. Aceasta asigură utilizarea mai bună a mijloacelor, economisirea lor şi 
uzura accentuată a celor ale inamicului. Până unde se poate merge oare cu o astfel de 
strategie? Prin fiecare acţiune din timpul strategiei de uzură se urmăreşte distrugerea 
forţelor inamicului până în acel punct în care inamicul să cedeze. Este şi un mod 
tradiţional american de a duce războiul. Acest lucru se poate realiza printr-o singură 
acţiune sau printr-o succesiune de acţiuni. Este de preferat succesiunea de acţiuni. 
Acţiunea negativă – adică apărarea – oferă prilejul ca, în timp, forţele inamicului să 
fie aduse în acea stare din care nu mai pot continua acţiunea pozitivă, deci ofensiva, 
raportul de forţe se va contrabalansa şi astfel cel din apărare va putea trece la acţiuni 
ofensive. Strategia de uzură se foloseşte de cel slab pentru a rezista împotriva celui 
puternic. Exemplul lui Frederic cel Mare din timpul Războiului de şapte ani este 
concludent. 

Eficacitatea nu constă totuşi în mijloace, ci în finalităţi, în rezultate. Distrugerea 
forţelor inamice nu înseamnă doar distrugerea fizică, ci şi morală. Elementul moral 
este cel mai fluid. El se află peste tot şi, de cele mai multe ori, nu supravieţuieşte 
distrugerii fizice. 

Atmosfera războiului cuprinde patru elemente esenţiale: primejdia, efortul 
fizic, incertitudinea şi hazardul. Pentru a le stăpâni este nevoie de tărie de caracter 
şi de o mare capacitate de înţelegere, adică de energie, fermitate, forţă de caracter 
şi spirit mobil. Dacă, spre exemplu, inamicul rezistă două ore, în loc de patru, acest 
lucru exercită o mare presiune asupra comandantului nu atât în mod direct, cât mai 
ales prin efectele asupra combatanţilor, prin influenţa pe care o are asupra acestora. 

Pentru a asigura eficacitatea unei acţiuni comandanţii trebuie să înţeleagă 
rezultatul aşteptat sau dorit. În acest sens aceştia trebuie să asigure:

- definirea rezultatului dorit; 
- evaluarea şanselor de a-l obţine, în funcţie de anumite acţiuni;
- evaluarea şanselor de a avea în vedere factori perturbatori, independenţi de 

voinţa noastră, care împiedică realizarea efectului dorit;
- evaluarea avantajelor tuturor posibilităţilor rezul tatelor unei acţiuni;
- verificarea posibilităţii de a izola rezultatul dorit de alte rezultate probabile, 
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unele dorite sau acceptabile, altele indezirabile;
- crearea planificată a unor circumstanţe ale acţiunii din care să rezulte efectul 

dorit.
În concepţia specialiştilor militari autohtoni, EBO depinde de7:
- distincţia dintre produs şi rezultate;
- cunoaşterea foarte precisă a raporturilor între produse şi rezultate în aşa fel 

încât să fie posibilă probabilitatea obţinerii rezultatului dorit;
- obţinerea unui produs care să declanşeze cascada de evenimente care să ducă 

la rezultatul (efectul) dorit.
Evident, aceste condiţii nu sunt specific militare. Ele ţin, în general, de orice 

acţiune umană planificată. O acţiune calculată reuşită trebuie:
- să producă un rezultate dorit;
- să nu genereze efecte nedorite.
Între acţiunea calculată şi efectele acesteia există o strânsă legătură. Astfel, 

efectele dorite şi prevăzute rezultă din acţiunea dusă cu scopul de a obţine anumite 
rezultate, dar fără consecinţe indezirabile. În urma oricărei acţiuni rezultă şi efecte 
nedorite (în general, imprevi zibile).

În concluzie se poate afirma că EBO nu este o simplă operaţie, ci un alt mod 
de a concepe, cunoaşte, elabora, planifica şi integra acţiunea militară şi civil-militară, 
în funcţie de dinamica spaţiului luptei şi de variaţia condiţiilor concrete, atât a celor 
iniţiale, cât şi a celor actuale şi viitoare. 

2. Determinări ale războiului
 
Războiul este un fenomen extrem de complex, având numeroase determinări. 

Multiplele determinări – obiective şi subiective, materiale, sociale, politice, 
psihologice, culturale etc. – conturează o schimbare radicală a fizionomiei războiului, 
cu impact considerabil în sferele conducerii şi acţiunii militare.

Războiul este mai mult decât continuarea politicii prin alte mijloace. Acesta este 
instrumentul politicii, este politica însăşi. De fapt războiul nu este doar o continuare a 
politicii, ci sfârşitul politicii. Adică acolo unde nu a reuşit politica, începe războiului 
(înţeles ca luptă armată, ca sistem de acţiuni armate, violente, distrugătoare, pentru 
că, de fapt, celelalte componente ale războiului sunt în permanenţă fie activate, fie 
în stand by). 

Dar războiul face parte nemijlocită din politică, este braţul ei înarmat. După 
cum se ştie interesul este imboldul acţiunii, motivul acţiunii, iar politica nu este 
altceva decât o expresie a interesului. 

De regulă, interesul determină acţiunea nu printr-o relaţie directă, ci mediat, 
adică printr-un proiect care, de regulă, este un proiect politic. 

Deci politicul transformă, mai exact, metamorfozează, transpune interesul în 
7 Văduva, Gheorghe, Aspecte militare ale abordării operaţiei pe bază de efecte, Editura Universităţii Naţionale de 
Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007, p. 62, 63.
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acţiune. 
Pentru orice ţară, pentru orice entitate de pe mapamond, interesul naţional 

general se prezintă, în principiu, astfel8:
- interese vitale: păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, sociale, culturale, 

politice şi economice; asigurarea securităţii naţionale; asigurarea capacităţii de 
supravieţuire în caz de război şi în alte situaţii-limită; prevenirea războiului (sau 
folosirea lui ca modalitate de rezolvare a unor probleme vitale).

- interese importante: dezvoltarea economică, asigurarea unui potenţial 
economic, politic, social şi demografic care să permită o politică pozitivă, eficientă 
şi benefică; securitatea economică, socială, militară; siguranţa cetăţeanului, societăţii 
şi instituţiilor; bunăstarea populaţiei, stabilitatea şi capacitatea de regenerare a forţei 
economice, demografice, intelectuale şi morale; sistem educaţional competitiv, 
rezistent la perturbaţii şi receptiv la modernizări.

- interese comune: armonizarea activităţilor economice cu cele sociale, 
legislative, politice şi culturale; participarea la asigurarea securităţii şi stabilităţii 
zonale; locuri de muncă, protecţie socială, asigurarea respectării concrete a drepturilor 
omului; facilitări în sistemul educaţional, în accesul la cultură.

- interese conjuncturale: avantaje economice, politice, sociale, culturale, în 
funcţie de evoluţia evenimentelor în plan global şi regional; obţinerea şi menţinerea 
unor noi garanţii de securitate; obţinerea unor avantaje temporare pentru populaţie, 
instituţii etc.; valorificarea unor conjuncturi favorabile cetăţeanului şi instituţiilor.

Determinările politice ale războiului sunt esenţiale. Analiza oricărei situaţii în 
care este vorba de determinarea politică a războiului sau atitudinii strategice porneşte 
de la aceste principii şi conduce la aceste principii. Acelaşi Zbigniew Brzezinski 
scrie, spre exemplu, că, pe termen scurt, interesul Statelor Unite este să păstreze şi să 
consolideze pluralismul geopolitic pe harta Eurasiei. 

Pe termen mediu, americanii caută parteneri care să-i ajute să edifice în zonă 
un sistem de securitate. Pe termen lung, americanii doresc să creeze în Eurasia un 
nucleu de responsabilitate politică, conceptul geopolitic la care se referă Zbigniew 
Brzezinski fiind o magistrală sinteză asupra politicii mondiale, adică un pilon în jurul 
căruia se poate structura sau destructura filosofia războiului viitor.

Determinările economice sunt fundamentale pentru fizio nomia războ iului. 
Ele reprezintă o expresie a legii de potenţial şi se constituie, adesea, nu doar în 
suport, ci şi în cauză, în condiţie a războiului. În trecut, războiul, deşi era, ca şi 
acum, un instrument al politicii, avea profunde determinări economice. El avea 
adesea ca obiectiv prăduirea adversarului, cucerirea unor teritorii bogate în resurse 
şi, pe această bază, creşterea potenţialului economic. Unul dintre motivele pentru 
care Traian a pornit războiul împotriva Daciei era acumularea de resurse (aurul şi 
8  Văduva, Gheorghe, Războiul viitorului, Viitorul războiului, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 
Bucureşti, 2004, p. 87-88.
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bogăţiile Daciei) în vederea pregătirii războiului cu parţii, dar şi pentru rezolvarea 
unor probleme financiare grave cu care se confrunta Imperiul roman.

Determinările economice asupra războiului se manifestă cel puţin pe două 
paliere importante:ca factor de potenţial; ca obiectiv (scop) al războiului.

Nu se poate declanşa un război, dacă nu există posibilităţi de sustenabilitate 
în teatru. Statul care este ameninţat cu războiul (fie pentru deblocarea unei situaţii 
strategice, fie pentru a i se impune un anumit tip de comportament) nu poate 
accepta confruntarea armată – ca formă ultimă a războiului –, dacă nu dispune de 
un potenţial economic suficient cel puţin pentru a pune în operă ceea ce se numeşte 
descurajarea de la mic la mare.  Fără un astfel de potenţial (care înseamnă resurse 
umane şi materiale, potenţial tehnologic etc.) şi fără strategii asime trice bine puse la 
punct, angajarea confruntării armate (dar nu numai armate), în condiţiile decala jelor 
tehnologice militare imense, înseamnă sinucidere curată.

Aproape orice război de pe lumea aceasta (chiar şi cele punitive sau cele 
declanşate pentru… menţinerea păcii) au şi obiective economice. În esenţa oricărei 
politici (iar războiul este un mijloc al politicii) se află determinări economice.

În 1950, Paul Rassinier, sesizează, într-un articol intitulat „Aux frontières de la 
désespérance” publicat în revista Défense de l’Homme, nr. 26, noiembrie 1950, la pp. 
13-17, frustrările statului, atât în ceea ce priveşte deficitul bugetar, cât şi condiţiile 
concrete în care evoluează economia, lipsită din ce în ce mai mult de pieţe externe 
şi cu cele interne suprasa turate9. Este foarte posibil ca, în aceste condiţii, economia 
să apeleze la presiuni de altă natură decât cele ale războiului economic (politice, 
diplomatice, ale ameninţării cu forţa şi chiar la cele militare), pentru a se impune şi 
a-şi realiza acel optim necesar.

Referindu-se la bătălia pentru Eurasia, Zbigniew Brzezinski  notează, în 
Marele eşichier, că geostrategia actuală în Eurasia se sprijină pe cinci actori şi cinci 
pivoţi importanţi. Cei cinci actori sunt: Rusia, China, India, Germania şi Franţa. Cei 
cinci pivoţi sunt: Ucraina, Azerbaidjanul, Turcia, Iranul şi Coreea de Sud. 

Actorii geopolitici sunt cei care au capacitatea de a-şi exercita influenţa dincolo 
de frontierele proprii, iar pivoţii geostrategici sunt constituiţi din acele state care au o 
poziţie importantă. Toate aceste consideraţii vizează controlul resurselor şi accesul la 
principalul foaier energetic al planetei care se află pe acest continent. 

În opinia specialiştilor militari, economia condiţionează complex filozofia şi 
fizionomia războiului, atât direct, implicit, cât şi mediat, prin mijlocirea politicii şi 
tehnologiei, pe următoarele coordonate:

- ca factor de potenţial;
- ca posibilitate de susţinere în teatru;
- ca potenţial financiar şi tehnologic;
- ca dinamică a unor proiecte viitoare de resurse şi de potenţial;
- ca generator de concurenţă, tensiuni şi conflicte.
Aspectele economice au deci un rol important în configu rarea războaielor. 

9  http://www.abbc.com/aaargh/fran/archRassi/prddh/prddh8.html.
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Totuşi, în ultima parte a secolului al XX-lea şi la începutul secolului al XXI-lea, se 
pare că războaiele şi conflictele care s-au derulat în acest interval de timp nu au avut 
o motivaţie economică (cel puţin, aparent), ci una geostrategică sau preponderent 
politică, vizând îndeosebi descuraja rea crizelor şi conflictelor, modelarea unui mediu 
stabil de secu ritate şi instaurarea unei noi ordini internaţionale.  

Fukuyama scrie că „există şi alte aspecte ale motivaţiei umane, care nu au nici 
o legătură cu economia şi în care îşi au originea discontinuităţile istoriei – majoritatea 
războaielor, erupţiile bruşte ale pasiunilor religioase, ideologice sau naţionaliste, care 
au dus la fenomene ca Hitler şi Khomeini.“10 Totuşi, la o analiză profundă, se poate 
constata că, într-o formă sau alta, factorul economic este prezent în determinarea 
războiului.   

Deşi este un fenomen social, războiul are cea mai redusă audienţă dintre toate 
fenomenele şi procesele sociale. Societatea respinge războiul. Oamenii consideră că 
războiul este un fenomen negativ, cu implicaţii grave în domeniul social. Percepţia 
negativă a populaţiei şi societăţii civile asupra războiului s-a accentuat de-a lungul 
timpurilor. Războiul este un produs al unui dezechilibru ajuns în faza de conflict, dar 
el nu reprezintă o soluţie definitivă pentru restabilirea echilibrului, ci doar o soluţie 
violentă, cu costuri foarte mari, cu multe riscuri şi cu o mulţime de efecte. 

În toate timpurile, războiul a fost nepopular. Chiar şi în situaţia războaielor de 
eliberare, lupta armată, deşi era, poate, unica  modalitate de obţinere (prin forţă) a 
dreptului la libertate, nu a fost agreată, ci doar suportată ca necesitate.

Există un paradox: pe de o parte, războiul este respins de societate ca modalitate 
de soluţionare a problemelor sociale complexe şi, pe de altă parte, acest fenomen are 
determinări sociale precise, rezultate tocmai din evoluţia spre conflict a unor tensiuni 
de altminteri fireşti în dinamica socială. 

Există cel puţin două tipuri de determinări sociale. Unele sunt de natură 
generală, fac parte din conflictualitatea socială, altele sunt specifice pentru fiecare 
tip de război. 

Cele de natură generală se referă la:
- creşterea tensiunilor sociale generatoare de crize şi conflicte;
- apariţia unor interese care opun categoric o entitate altei entităţi (îndeosebi 

state, grupuri de state, alianţe, dar şi entităţi non-statale, transfrontaliere, în reţea 
etc.);

- apariţia şi proliferarea, în anumite medii sociale, a unui spirit revanşard, 
justiţiar şi războinic.

Cele specifice sunt, în general, punctuale şi se referă la:
- extinderea a ceea ce entitatea respectivă consideră a fi spaţiu vital;
- inducerea şi proliferarea unui spirit punitiv sau de revanşă;
- interese economice cu determinări şi localizări în mediul social. 
Aceste determinări nu explică decât în mică măsură fenomenul război. Faptul 

10  Fukuyama, Francis, Sfârşitul istoriei şi ultimul om, Editura Paideia, p.139. 
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că războiul a fost şi a rămas specific societăţii omeneşti are o determinare intrinsecă, 
fiind condiţi onat de sistem. 

Aşadar, războiul, ca modalitate de ieşire dintr-un blocaj strategic, este de 
natură obiectivă. El are, din punct de vedere filosofic, aceleaşi explicaţii pe care le 
are un fenomen natural (cutremur, uragan, potop etc.). Este o descărcare socială de 
energii şi tensiuni acumulate într-un anumit interval de timp, iar efectul său este un 
nou echilibru social sau o nouă structurare socială. 

Există însă şi războaie care nu au această funcţie. Ele sunt un produs al anomiei 
sociale, al intereselor de grup şi sunt folosite nu pentru a se ieşi dintr-un blocaj 
strategic, ci pentru a crea un blocaj strategic, pentru a impune o stare favorabilă 
anumitor segmente sociale. 

Un astfel de război este cel terorist. Şi chiar dacă, la ora actuală, nu toată 
lumea este de acord că terorismul este război, el se prezintă ca o agresiune continuă, 
surprinzătoare şi crimi nală asupra omului fizic, instituţiilor economice, sociale, 
culturale şi politice, asupra unora dintre statele şi organismele internaţionale, 
în general, asupra acelor instituţii care constru iesc sau impun o anumită ordine 
internaţională. 

Pe de altă parte, tot mediul social este acela care generează şi proliferează 
spiritul de ripostă împotriva războiului asimetric, pentru păstrarea şi menţinerea 
acelui mediu de securitate şi de ordine favorabil intereselor proprii. 

Mediul social nu este însă omogen şi nici imuabil. El variază, în raport cu 
determinările economice, politice, informaţionale, în jurul unor repere culturale 
trainice, adică în sistemul unor valori care a constituit dintotdeauna osatura şi, deci, 
structura sa de forţă şi de rezistenţă.

Se pare că mediul social s-a polarizat. La un pol se află o parte a populaţiei 
planetei – lumea civilizată –, care se opune violenţelor, dar susţine războiul împotriva 
terorismului, crimei organizate, degradării fiinţei şi condiţiei umane, iar la celălalt 
pol se află cei care generează aceste ameninţări asimetrice. Nu este foarte uşor de 
făcut o departajare între unii şi alţii, chiar dacă valorile şi filosofiile acestor două 
tabere sunt diametral opuse. Intervine în ecuaţie jocul complicat al intereselor, iar 
acesta amestecă oamenii şi lumile.  

Teoreticienii militari au sesizat complexitatea războiului modern, necesitatea 
ca acesta să fie susținut prin folosirea tuturor resurselor umane şi în consecinţă, au 
pledat pentru lărgirea ariei de preocupări în domeniul războiului psihologic, depăşind 
conceptul clausewitzian al acestuia. 

Războiul psihologic este un termen nou pentru un concept foarte vechi. În 
război elementul psihologic este prezent pretutindeni. 

Focul ucide dar în acelaşi timp paralizează, deformează şi distruge rezistenţa 
psihică a inamicului. În acelaşi mod manevra face posibilă inducerea în eroare şi 
producerea panicii în rândurile adversarului. Războiul psihologic trebuie să vizeze 
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şi menţinerea unui moral ridicat în rândurile trupelor proprii cât şi contracararea 
acţiunilor psihologice ale inamicului.

Informaţiile ocupă un loc important în ducerea războiului la toate nivelele. 
Informaţiile nu înlătură incertitudinea ci doar înlătură o anumită nedeterminare. 
Mai mult informaţiile sunt variabile aleatoare care pot schimba oricând cursul 
evenimentelor. Legătura dintre informaţii şi strategia militară este atât de importantă 
încât în momentul de faţă s-a ajuns la elaborarea unor strategii informaţionale.

În război informaţia este prezentă atât sub formă de materie brută cât şi ca 
materie transformată rezultată în urma procesului de prelucrare a acesteia.

După cum afirmă specialiştii militari, în război cheia supremaţiei va consta în 
asigurarea trupelor proprii cu informaţii operative şi veridice.

În război datele şi informaţiile reprezintă o componentă importantă a  capacităţii 
operaţionale, în funcţie de care se proiectează acţiunile militare, acţionându-se 
prioritar pentru: 

- stabilirea nevoii de informaţii, dirijarea unitară a efortului pentru căutarea, 
prelucrarea, valorificarea şi actualizarea datelor şi informaţiilor necesare planificării 
strategice şi desfăşurării integrate a acţiunii militare, conducerea centralizată a 
procesului şi crearea condiţiilor optime pentru utilizarea descentralizată, specifică a 
datelor şi informaţiilor; 

- procurarea şi transmiterea datelor, în timp real, prin toate sursele şi în orice 
condiţii ale confruntării, astfel încât, pe tot parcursul acţiunii, să se realizeze şi să se 
menţină supremaţia informaţională; 

- managementul, pe cât posibil automatizat, al datelor şi produselor informative, 
în ritm rapid, prin diferite mijloace şi procedee, în volumul, forma şi locul cele mai 
adecvate utilizatorilor.

Componenta militară este una cea mai importantă componentă a războiului 
deoarece structurile de tip militar apelează la lupta armată pentru realizarea scopurilor 
propuse, iar lupta armată are un caracterul distructiv cel mai mare între toate formele 
de manifestare a războiului.

Întrucât armamentul şi mijloacele de lovire au atins un nivel de evoluţie 
nebănuit de periculos, armele devin din ce în ce mai mult un factor cu rol de frânare, 
de descurajare a luptei armate.

În opinia teoreticienilor militari, în momentul de faţă lupta armată este 
percepută, explicată şi întreţinută din trei perspective: 

- perspectiva tehnologică;
- perspectiva reacţiei sau acţiunii necesare;
- perspectiva teroristă.
Unele doctrine politice privesc lupta armată ca singura modalitate eficientă de 

realizare a scopurilor şi obiectivelor etnice, religioase sau teritoriale.
Pe plan internaţional, în practică mijloacele militare sunt de multe ori folosite 

de către state, alianţe de state şi organisme internaţionale în scopul soluţionării şi 
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gestionării crizelor, pentru deblocarea situaţiei strategice, pentru asigurarea păcii şi 
stabilităţii în anumite regiuni.

Cultura şi civilizaţia sunt un rezultat al acţiunii umane. Ele se constituie 
din valori, iar valorile sunt acumulări de sinteză, confirmate de timp, care dau 
caracteristica, forţa lăuntrică, importanţa, stabilitatea şi consistenţa sistemului. Ele 
nu sunt imbolduri ale acţiunii, ci temelii. De unde rezultă că valorile culturale şi 
civilizaţionale nu generează războiul şi nici lupta armată, ci se constituie doar în 
structuri, în cadre multidi men sionale în care se desfăşoară acesta. Valorile nu aparţin 
însă trecutului, nu sunt doar „element de patrimoniu“, structuri frumoase dar moarte, 
„piese de muzeu“. Ele aparţin prezentului şi se constituie în constante ale vieții şi 
activităţii umane, în repere importante, unele dintre ele chiar în repere de bază. 

Dimensiunea culturală a războiului se exprimă în acţiunea principiului valorii. 
Pregătirea şi desfăşurarea războiului nu pot fi concepute în afara unui sistem de 
valori, în afara unei culturi politice, civice şi strategice. O firească şi deplină integrare 
a eforturilor politice, economice, sociale, ştiinţifice şi militare nu este posibilă decât 
dacă şi numai dacă valorile sunt consonante, dacă există comunicare, flexibilitate, 
fluenţă şi completitudine în spaţiul valorilor unei naţiuni. 

Dimensiunea culturală a războiului este intrinsecă aces tuia şi se constituie 
într-un puternic liant, într-o structură de rezistenţă a sistemului, întrucât valorile 
sunt acumulări în ani, decenii, secole şi milenii, confirmate deci de timp, care defi-
nesc o entitate socială, o individualizează şi o înalţă. Desigur, nu valorile culturale 
determină războiul. Ele se consti tuie doar într-un element de forţă, într-un sistem de 
referinţă şi într-o cultură a războiului, care constă într-un sistem de cunoştinţe, norme, 
reguli, principii şi obiceiuri. De regulă, acestea acţio nează restrictiv şi limitativ, dar 
şi stimulativ. Efectul stimulativ se manifestă îndeosebi pe plan moral şi se exprimă 
în capacitatea beligeranţilor de a înţelege actul războiului ca pe o necesitate, ca pe 
o acţiune obligatorie tocmai pentru apărarea valorilor supreme ale unui stat, care 
sunt integritatea teritorială, suveranitatea, independenţa, dreptul la viaţă şi la cultură, 
la existenţă proprie şi la dezvoltare economică şi socială armonioasă. Dimensiunea 
culturală a fenomenului război, se exprimă, la ora actuală, în spaţiul european şi 
euro-atlantic, în modul în care se realizează o comunicare eficientă între sistemul 
valorilor naţionale şi sistemul de valori europene şi euro-atlantice, pe temeiul căreia 
se fundamentează cunoaşterea, respectul reciproc şi un suficient spaţiu de confluenţă, 
adică un suport comun de armonizare, pe baza valorilor,  a intereselor şi acţiunilor. 

Desigur, integrarea europeană şi euro-atlantică nu se produce doar prin unitatea 
şi complementaritatea sistemelor de valori în sine. Integrarea este un proces complex 
care are ca principală motivaţie, ca motor al acţiunii, interesele vitale ale naţiunilor, 
ale continentului european, ale entităţii euro-atlantice, ale civilizaţiei occidentale. 
Sistemele de valori sunt însă constantele ecuaţiei integrării, ca modalitate de 
prevenire şi descurajare a războiului, dar şi ca suport al unei culturi strategice comune, 
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cele care dau forţă, consistenţă, finalitate, durată şi stabilitate acţiunii militare. Ele 
constituie structura de rezistenţă a entităţii militare ce rezultă prin integrare, suportul 
ei valoric, osatura ei. Pentru ca un astfel de proces de integrare să se finalizeze şi 
să se actualizeze continuu, mai este nevoie însă şi de altceva în afară de sistemul 
de valori: este nevoie de flexibilitate, de înţelegere a caracteristicilor situaţiei, de 
configurare realistă şi dinamică a mediului de securitate care se urmăreşte a se realiza 
prin integrare, adică de voinţă politică, socială şi civică. Dar fără valoare, adică fără 
un temeinic suport valoric, deci cultural, nimic nu are durată. Valoarea controlează şi 
limitează acţiunea militară, o menţine în limitele necesare ale unei proporţionalităţi 
care să nu fie distructivă. Cu alte cuvinte, cultura se implică din ce în ce mai mult 
inclusiv în determinarea fenomenului război, scoţându-l din ferocitatea şi sălbăticia 
bătăliilor ucigătoare de odinioară şi aşezându-l din ce în ce mai consistent şi mai 
temeinic în spaţiul impunerii voinţei binelui, în folosul comunităţii internaţionale.

Uniunea Europeană şi NATO nu sunt doar reuniuni de interese, bazate pe 
un scop comun, impus de un complex de vulnerabilităţi, riscuri şi ameninţări şi pe 
un obiectiv circum stanţial, efemer, impus de împrejurări, ci şi repere importante în 
configurarea culturală a războiului viitorului. 

Aceste conexiuni complexe definesc o construcţie solidă şi o arhitectură 
dinamică, uşor adaptabilă exigenţelor mediului internaţional de securitate, în care 
războiul îşi limitează sfera la spaţiul descurajării, al acţiunilor împotriva terorismului, 
crimei organizate şi impunerii voinţei comunităţii internaţionale. 

Aşadar, determinările culturale ale războiului, în condi ţiile integrării României 
şi celorlalte state din zonă în NATO şi în Uniunea Europeană, se manifestă în acest 
univers al conexiunilor reale şi obiective – actuale şi viitoare, tradiţi onale şi de 
factură nouă –, care configurează nu doar deose birile (adesea, în istorie, transfigurate 
pe nedrept în opoziţii şi chiar în conflicte), ci şi aptitudinea integrativă europeană, 
vocaţia de unitate şi universalitate, conştiinţa responsabilităţii noii redimensionări 
a fenomenului război în spaţiul european şi euro-atlantic, a noului concept politic, 
democratic şi strategic, cerut de procesul de trecere de la societatea de tip industrial 
şi post-industrial la societatea de tip informaţional. 

Aceste determinări culturale ale războiului, îndeosebi ale războiului viitorului, 
ar putea fi analizate într-o perspectivă care, în opinia noastră, trebuie să aibă în vedere: 
valorile istorice,valorile artistice, valorile, valorile politice, valorile ştiinţifice, 
valorile tehnologice şi valorile militare. 

Determinările culturale ale principiilor războiului se manifestă atât implicit, 
adică prin calitatea militarilor şi a personalului care lucrează în instituţiile militare, 
în domeniul apărării, cât şi prin instituţiile, organismele şi comunităţile umane care 
pot întra în opoziţie sau în conflict. De fapt, în spectrul cultural, care este dat de 
structura şi dinamica unui sistem de valori, se realizează arhitectura culturală a 
legilor şi principiilor războiului. Fără o astfel de determinare, care este una de esenţă, 
de fundament, războiul (şi cu atât mai mult războiul viitorului) nu este nici posibil, 
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nici necesar, nici eficient. 

3. Complexitatea determinărilor

Determinările războiului nu sunt nici simple, nici unilaterale, nici fixe, adică 
într-o relaţie directă şi unisens, de la cauză la efect, nici bazate doar pe efecte. 
Determinările războiului sunt totdeauna multiple şi totdeauna foarte complexe. Dacă 
s-ar alcătui un grafic cu aceste determinări – cu sutele de determinări ale războiului – 
şi, mai ales, dacă ar fi posibil aşa-ceva, s-ar ajunge, probabil, la concluzia că războiul 
este un fenomen cu determinări flexibile, adaptabile la epoci şi interese, la împrejurări 
şi, mai ales, la zonele ascunse, chiar „invizibile”, ale acţiunii umane complexe. 
Componentele politice, juridice, economice, sociale, tehnologice, informaţionale etc. 
ale determinărilor războiului se asamblează, potrivit unor legi ale conflictualităţii, în 
mari fluxuri diriguitoare, în mari complexe de tipul unor „marketuri” ale violenţei 
partajate care „organizează” războiul, care-i dau forţă şi consistenţă. Poate aşa se 
poate explica şi faptul că, deşi urăsc războiul, oamenii se pregătesc tot timpul pentru 
el, îl fac şi îl folosesc, aproape fără ezitare, deşi niciunul din războaiele lumii nu a 
rezolvat cu adevărat toate problemele pe care le-a urmărit şi nici n-a oferit vreodată 
soluţii durabile. 

Concluzie

Complexitatea determinărilor  războiului rezultă tocmai din imposibilitatea 
clasificării, catalogării şi gestionării acestora, din faptul că, totdeauna, adevăratele 
cauze ale războiului scapă raţiunii suficiente şi nu admit terţiul exclus, situându-
se într-o zonă a iraţionalităţii insuficiente. Oamenii nu ştiu foarte exact cum de-au 
ajuns la război şi nici dacă respectivul război le-a folosit sau le va folosi la ceva. E 
drept, decidentul politic, cel care dă startul confruntărilor violente, chiar crede că 
războiul este ultima soluţie şi apelează la el, adesea, fără prea multă ezitare. Uneori 
însă, războiul nu se dovedeşte a fi o soluţie viabilă şi pe termen lung, deşi el a fost 
totdeauna folosit tocmai pentru a impune o astfel de soluţie. Războaiele din Irak 
din 1991 şi 2003 l-au înlăturat pe Saddam Hussein de la conducerea Irakului şi au 
scos această ţară din competiţia pentru supremaţie în zonă, ceea ce, desigur, în plan 
geopolitic, nu este puţin. Dar aceste războaie au intensificat ostilitatea lumii arabe 
faţă de Statele Unite, au pus Iranul într-o situaţie şi mai complicată decât în vremea 
când Statele Unite sprijineau această ţară şi au creat foarte multe probleme Orientului 
Mijlociu, ca şi cum acesta n-ar fi avut şi aşa destule. 

Poate că, din punct de vedere geopolitic şi geostrategic, cel puţin pe moment, 
s-a realizat un obiectiv – acela de a împiedica unificarea lumii arabe şi crearea unui 
pol ostil de putere într-o zonă în care există principalele resurse energetice probate 
şi exploatabile ale lumii. Pe termen lung, s-ar putea însă ca efectele să fie inverse. 
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Pentru a contracara presiunea Occidentului, probabil că lumea arabă va decide, în 
final, să se unească. Sau invers. Efectul ar fi însă aceleaşi: accentuarea gradului de 
conflictualitate al lumii, crearea unor falii ce nu vor putea fi cu uşurinţă acoperite. 

Determinările complexe creează astfel o uriaşă complexitate a determinărilor 
care scapă din ce în ce mai mult procesului de gestionare şi poate căpăta evoluţii 
imprevizibile şi chiar haotice. Astfel de evoluţii, coroborate cu recrudescenţa fără 
precedent a conflictualităţii pe suport energetic, religios şi chiar civilizaţional (este 
vorbe, desigur, de interesele unor ţări mari care se constituie în puteri regionale 
sau în puteri-pivot) pot avea repercusiuni dintre cele mai grave asupra relaţiilor 
internaţionale, fizionomiei păcii şi războiului, într-o complicată epocă a globalizării.
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Gheorghe VĂDUVA

Abstract

The financial crises are big crisis, crisis of system, with chaotic and 
unpredictable developments. They are an effect of creation and tendencies 
to autonomy of a system which goes to became dominant and sovereign, but 
extremely vulnerable to the condition’s variation. The analysis which we have 
made on some segments of these crisis’s effects led to the conclusion that their 
impact is and will be peculiarly strong especially on those major components 
of the security1s risk management. The effects  generated by the crisis are 
rolling on in complicated chains which trend to multiple in uncontrollable 
developments, to became radical and to explode starting economic, social and 
military collapses which multiplies the challenges, the defiance, the dangers 
and threats, amplify the vulnerabilities to these and increase, in a significant 
way, the risk level, crossing a lot over the strategic security level. It is unlikely 
that such crisis to evolve to a maximum of conflict called war, as it happened 
with 1929-1933 crisis which generated, mostly, the World War II, but we can 
not exclude that these effects could still generated another king of war, more 
complicated and more subtle. The effects of present crisis are still looming and 
it is hard to predict how they will develop in the future. NATO is on its way to 
elaborate the strategic concept while EU already applies the Lisbon Treaty. 
Both documents, with essential political and strategic value, are elaborated 
and finalized during a profound crisis which has effects on all levels, 
especially in the economic, social and military fields and also regarding the 
geopolitical and geostrategic reconfigurations, which are in a new dynamic 
of the interdependent sovereign, within a new power unbalance and against a 
new possible intensification of the battle for resources and markets.

Cuvinte-cheie: criză, impact, strategic, efect, regiuni, monede

Introducere

Omenirea trece printr-o nouă criză ale cărei efecte se simt şi se resimt în 
toate planurile, mai ales la nivel strategic. Criza afectează puterea, dar nu 

reduce nici decalajele, nici diferenţele, ci, mai mult, le accentuează şi le supune unor 

UNELE EFECTE ÎN PLAN STRATEGIC  
ALE CRIZEI FINANCIARE
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evoluţii imprevizibile. În urma efectului Wall Street, guvernul american, ca şi alte 
numeroase alte guverne, a intervenit prin uriaşe planuri de salvare, acordând băncilor 
şi societăţilor de asigurare falimentare ajutoare foarte mari. Scăderea vertiginoasă a 
cheltuielilor de consum şi moratoriile asupra împrumuturilor au pus pe butuci chiar 
şi cele mai puternice companii, ceea ce a impus, din partea statelor, în continuare, 
noi intervenţii, noi planuri şi alte enorme tranşe de cheltuieli. Dar tocmai creditele 
de consum cu grad de risc ridicat – impuse, în general, de măsurile de încurajare 
a creditelor de consum, cele mai multe dintre ele sub formă de subprime1, cu grad 
ridicat de risc, luate, susţinute şi chiar garantate de state în favoarea păturii sărace – 
au dus la imposibilitatea rambursării lor şi la falimentarea unora dintre cele mai mari 
bănci şi societăţi de asigurare di lume. John B. Taylor – arăta că, de fapt, „acţiunile 
şi intervenţiile guvernului, precum şi unele dintre slăbiciunile mediului privat au 
provocat, prelungit agravat radicalmente criza.”2 Mulţi cer constituirea unei comisii 
de anchetă asupra acestei crize de tipul celei care s-a format pentru analizarea 
cauzelor evenimentelor de la 11 septembrie 2001. 

Explicaţia clasică a crizelor financiare rezidă în excesele monetare, care 
declanşează un boom şi un crah inevitabile. Aşa s-a întâmplat şi acum. Bula 
imobiliară, apoi crahul au cauzat explozia împrumuturilor imobiliare şi activelor 
financiare bazate pe acestea, după care a urmat prăbuşirea. 

Există, desigur şi alte opinii în legătură cu filosofia şi fizionomia acestei 
crize, cu cauzele şi efectele ei. Unii, spre exemplu, susţin că nu doar intervenţia 
neelaborată şi chiar precipitată a statului în favoarea păturii sărace şi susţinerea 
creditelor neperformante, ci şi lăcomia băncilor, acordarea fără măsură a unor 
credite de consum cu grad de risc ridicat, precum şi inadecvarea sistemului financiar 
actual la cerinţele economiei reale, ale pieţei şi ale vieţii reprezintă adevărata cauză 
a acestui dezastru. Statul, în opinia acestora, nu a făcut altceva decât să intervină 
pentru protecţia sistemului pe care, evident, tot el l-a creat.

Se pare că, în urma acestei crize, economia americană renunţă la modelul Milton 
Friedman3 şi începe să cocheteze cu intervenţionismul.4  Ideile intervenţioniste ale 
lui James Tobin, laureat al premiului Nobel, încep să prindă astfel contur şi susţinere. 
Cu alte cuvinte, John Maynard Keynes revine în contemporaneitate. Preşedintele 
american Barak Obama a semnat un plan de stimulare economică în valoare de 787 
de miliarde de dolari.

Această criză dovedeşte încă odată că, în vremuri tulburi, doctrinele rigide 
nu sunt cele mai potrivite. Este nevoie de flexibilitate. În momentul în care dobânda 
de referinţă se apropie de zero, este nevoie, în opinia unor specialoişti, de opţiunile 
Rezervei Federale a SUA sau Băncii centrale americane (Fed) de stimulare a 
1  Subprimele sunt credite  de risc cu dobândă ridicată (pentru a acoperi rata de risc).
2  http://www.contrepoints.org/Comment-le-gouvernement-a-cree-la.html (accesat la 12.09.2009)
3  Milton Friedman  a elaborat o teorie a venitului permanent, prin care se susţine că creşterea temporară a veniturilor, 
spre deosebire de creşterile permanente, nu declanşează creşterea semnificativă a consumului. 
4  http://www.zf.ro/business-international/sfarsitul-pietei-libere-economia-americana-renunta-la-milton-friedman-
cochetand-cu-interventionismul-4051488/, accesat la 10.09.2009
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economiei. Rata optimă a şomajului, susţine James Tobin, este zero. La fel ca John 
Maynard Keynes, el susţine că este necesar ca guvernul să intervină în economie 
pentru menţinerea ratei angajării la un nivel cât mai ridicat. Friedman considera că 
trebuie reduse taxele, liberalizată piaţa şi efectuat un control strict al banilor pompaţi 
în economie. Cei care urmează linia lui Tobin cred că guvernul trebuie să intervină în 
economie, inclusiv prin intermediul pachetelor de stimulare a cheltuielilor. Desigur, 
influenţa ideilor lui Tobin este foarte mare la Washington, dar nu chiar atât de mare 
precum şi-ar dori adepţii acestuia. Richard Levin, preşedintele Yale University, 
afirmă că, în cadrul programului de simulare fiscală al administraţiei Obama, ar fi 
fost de dorit să fie mai puţine reduceri de taxe şi o implicare mai puternică în crearea 
de noi locuri de muncă. Adică exact inversul a ceea ce susţine John. B. Taylor.

Totuşi, în opinia noastră, criza a dovedit încă odată că speculaţiile financiare, 
aplicarea unor teorii rigide, liberalizarea haotică a pieţei, creşterea excesivă 
a consumului, lipsa unor politici economice şi sociale echilibrate pot duce la 
desfăşurări dramatice, la prăbuşiri spectaculoase ale puterii economice şi financiare 
şi la dezechilibre greu de gestionat, cu efecte multiple, complexe şi greu de înlăturat, 
inclusiv asupra securităţii naţionale şi internaţionale. Efectele crizei sunt numeroase. 
Dar cele mai dramatice sunt la nivel strategic. Ele creează dezechilibre ale puterii 
şi impun, pe de o parte, noi politici, greu suportabile, de reaşezare şi reechilibrare 
a raporturilor dintre marii decidenţi strategici, cu efecte în procesul globalizării şi 
fragmentării şi, pe de altă parte, o fragmentare excesivă şi conflictuală a zonelor de 
confluenţă geopolitică şi o proliferare a asimetriei puterii. 

Efecte în planul crizei de putere 

Echilibrul strategic reconfigurat după încheierea Războiului Rece este 
unul neliniştit, asimetric şi chiar haotic. Superputerea americană – care rămâne în 
continuare dominantă în plan strategic – nu are nevoie neapărată de o susţinere 
efectivă, ci doar de pivoţi pe care să se sprijine şi de un concept strategic pe măsură. 
Securitatea pe care o proiectează şi o doresc americanii este una cu geometrie 
variabilă, în care cele trei componente ale Puterii – politică, economico-financiară şi 
militară – interacţionează dinamic, în sensul că efectele uneia se regăsesc în efectele 
celorlalte, de o manieră interactivă. Statele Unite  reprezintă, totuşi, un nucleu de 
stabilitate geopolitică şi de gestionare a conflictualităţii, chiar dacă principiul este 
cel al forței. Prin puterea economică şi financiară, dar şi prin puterea militară. Statele 
Unite  reprezintă centrul vital al puterii militare a lumii. Americanii investesc în 
apărare peste 4 la sută dintr-un uriaş PIB, adică de două ori mai mult decât restul 
lumii la un loc. 

Actuala criză financiară, care  s-a declanşat  în cursul anilor 2007-2008 şi 
începutul anilor 2009 pe Wall Street, afectează în mod substanţial toate cele trei 
componente ale puterii americane. Dar cel mai mult este  afectat chiar centrul vital al 
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acestei puteri – Puterea aeriană (Airpower) – cea mai dinamică şi cea mai importantă 
componentă în proiecţia forţei care, de fapt, înseamnă proiecţia oputerii.. 

Airpower este constituită dintr-un sistem de forţe şi mijloace care asigură 
dominarea întregului spaţiu de interes strategic american al planetei. Puterea aeriană 
americană este alcătuită, în linii generale, din Forţele Aeriene ale Statelor Unite 
(USAF.), Forţele Navale (US Navy), componenta aeriană a Infanteriei Marine, 
componenta aeriană a Forţelor Terestre (U.S. Army),  sistemele americane Informaţii, 
Intelligens, Supraveghere, Cercetare (I2SR), adică sateliţi, reţele, mijloace de 
cercetare, sisteme de senzori etc. şi alte elemente care asigură acţiunea rapidă şi 
proiecţia forţei. America se află astăzi unde se află, datorită, în mare măsură, puterii 
sale aeriene. Airpower este constituită din USAF (3542 de avioane de luptă, 180 de 
bombardiere5 şi o mulţime de avioane de transport, de alimentare în aer, de elicoptere 
de luptă şi de transport etc.), cele 13 portavioane, care domină oceanele lumii, şi 
Infanteria marină, constituită ca un corp expediţionar. La această uriaşă şi dinamică 
putere, ar trebui adăugate şi forţele nucleare strategice. Cum afectează criza această 
uriaşă putere americană?

Revista Militară Elveţiană6 face o interesantă analiză în acest sens, după un 
studiu foarte laborios elaborat la 21 noiembrie 2008 de Karim Lakjaa7. Airpower  
este nu numai centrul vital al celei mai mari puteri militare de pe planetă, ci şi nucleul 
cel mai dur, cel mai flexibil şi cel mai responsabil de stabilitatea strategică a planetei. 
Parcul aerian al lui Airpower este de două ori mai mare decât parcurile aeriene ale 
tuturor celorlalte ţări ale lumii la un loc. 

Criza limitează (chiar opreşte pentru mult timp)  programele de modernizare a 
puterii aeriene a SUA, iar efectele ei constau în îmbătrânirea parcului de aeronave şi 
creşterea considerabilă a costurilor de mentenanţă. 

SUA au injectat în stabilimentele lor bancare, deşi, într-o primă fază, Congresul 
s-a opus, aproape 700 de miliarde de dolari.8 Această sumă se apropie de costurile 
războiului global împotriva terorismului, declanşat după 11 septembrie 2001, în 
valoare de 824 miliarde dolari (653 pentru războiul din Irak şi 171 pentru cel din 
Afganistan)9, adică 1584 de miliarde de dolari! Iar deficitul bugetar american este de 
2000 de miliarde de dolari.  

Criza afectează puterea aeriană a SUA prin cel puţin trei efecte complementare: 
imposibilitatea de a menţine o capacitate aeriană la un nivel totdeauna constant; 
deprecierea semnificativă capacităţii aeriene existente; crearea unui ecart prea mare 
5  În 1992, USAF dispunea de 5783 avioane de luptă, în 2000 de 3985 şi în 2008 de 3542, în timp ce numărul 
bombardierelor a scăzut de la 276 în 1992, la 208 în 2000 şi la 180 în 2008.
6  http://www.revuemilitairesuisse.ch/node/503 (accesat la 19.09.2010).
7  Karim Lakjaa, L’airpower américaine, entre crise financière et opérationnelle, www.robin-woodard.eu/spip.
php?article474 (accesat la 20.09.2010).
8  Această sumă a fost injectată instituţiilor bancare până în noiembrie 2008. Barak Obama a semnat însă un plan de 
stimulare economică  în care se prevede cifra de 787 miliarde dolari,injectată ulterior. 
9 Amy Belasco, The Cost of Iraq, Afghanistan and Other Global War on Terror Operations Since 9/11, Congressional 
Research Service, RL33110, 14 juillet 2008 pages 16 et 19 (citat după http://www.robin-woodard.eu/spip.
php?article474&lang=fr,  accesat la 16.09.2010)
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între cercetarea ştiinţifică şi tehnologică prin care s-au realizat deja aeronave de o 
nouă generaţie şi realitatea efectivă a puterii aeriene. 

Primul efect se materializează prin îmbătrânirea parcului de aeronave, creşterea 
semnificativă a costurilor mentenanţei şi reducerea potenţialului operaţional. Costul 
unei ore de zbor la F-15 şi la încă paisprezece categorii de aeronave – remarcă Revista 
Militară Elveţiană – s-a dublat în ultimii zece ani. Au crescut şi cresc în continuare şi 
costurile de producţie. Costul unui bombardier B-2B a crescut cu 300%, în timp ce, 
pentru un avion F-22 Raptor, conceput pentru a asigura dominarea spaţiului aerian, 
U.S.A.F. trebuie să plătească 200 de milioane de dolari. Acest avion era foarte scump 
şi înainte de criză (în jur de 120 milioane de dolari). Cu câţiva ani în urmă,  în 
SUA, s-a declanşat o competiţie între principalii producători de avioane pentru a 
realiza un avion mai ieftin, cu decolare verticală, îndeosebi pentru U.S.A.F. şi U.S. 
Navy. Au rămas în competiţie doi mari producători – Lockheed Martin şi Boeing. A 
câştigat Lockheed Martin, care produce avionul F-35. Dar acest avion costă deja 90 
de milioane de dolari. Cele două superavioane – F-22 Raptor şi F-35 – ar fi trebuit să 
înlocuiască aproape întregul parc de aeronave de luptă, dar criza nu permite achitarea 
acestor costuri imense, care echivalează cam cu suma pe care au cheltuit-o americanii 
pentru a stopa efectele crizei. U.S.A.F. trebuia să achiziţioneze 750 aeronave de luptă 
F-22. Costurile foarte mari ale acestui avion au impus reducerea cifrei la 183. Mai 
mult, USAF nu va putea achiziţiona decât 20 pe an. De unde rezultă că U.S.A.F. 
va dispune de o capacitate completă (diminuată de la 750 la 183) în 9 ani, iar dacă 
ar trebui ca avionul acesta să înlocuiască toate cele 441 de F-15 din USAF, ar fi 
nevoie de 26 de ani. De unde rezultă că 177 de avioane F-15 ar trebui menţinute în 
serviciu până în 2025. F-35, un avion cu decolare verticală,  urmează să echipeze atât 
U.S.A.F., cât mai ales cele 10 portavioane ale U.S. Navy şi cele 3 portavioane ale 
Infanteriei Marine. Dar nu sunt suficienţi bani pentru achiziţionarea lui, iar producţia 
este destul de lentă. Din acest motiv, resursa avioanelor F-18 va fi prelungită cu încă 
6.000 de ore (pentru a acoperi intervalul de timp necesar introducerii în serviciu, a 
avioanelor F-35).

U.S.A.F. a efectuat, în Afganistan, 12.600 ieşiri aeriene, au largat 7.000 tone 
de bombe şi alte muniţii. În cele două teatre de operaţii – irakian şi afgan –, USAF 
a planificat şi executat 130.000 de misiuni de susţinere aeriană, care au consumat 
375.000 ore de zbor. În Irak, s-au aflat 300 de aeronave de cercetare, supraveghere, 
transport aerian de trupe, de  luptă şi pentru alte utilităţi. Dominarea categorică a 
spaţiului aerian de către Statele Unite este una dintre caracteristicile celor două 
teatre de operaţii. Fără această dominare aeriană şi informaţională, n-ar fi posibilă 
îndeplinirea misiunilor în aceste teatre de operaţii. Aceste misiuni vor continua până 
în 2017 şi chiar până în 2020, chiar dacă, în parte, forţele terestre vor fi retrase, 
întrucât aceste zone sunt apreciate ca fiind periculoase. 

Păstrând proporţiile, cam acelaşi lucru se petrece şi cu Forţele Aeriene ale 
României (FAR). Chiar dacă s-a realizat un sistem integrat de supraveghere a 
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spaţiului aerian, iar o parte din aeronavele existente au fost modernizate, amânarea, 
din cauza crizei, a punerii în operă a programelor de înzestrare (pentru întreaga 
armată şi nu numai pentru FAR), generează efecte cât se poate de îngrijorătoare. 
MiG 21 Lancer – o soluţie pentru două decenii de ani – se apropie de epuizarea 
resursei, iar noul avion, deşi a fost ales,  nu a fost încă achiziţionat. Desigur, ar fi fost 
minunat dacă industria aeronautică românească ar fi putut contribui, măcar în parte, 
la realizarea noului avion de care FAR au nevoie, dar o astfel de eventualitate a fost 
demult abandonată.  Probabil că decidenţii politici şi strategici din ţara noastră vor 
analiza şi posibilitatea revigorării, într-o formă sau alta – desigur, şi în beneficiul 
Armatei României – a industriei aeronautice, aşa cum a mai fost ea cândva sau cum 
ar mai putea fi cândva… Crizele trec, dar proiectele, realizările şi realităţile rămân. 
Pe termen lung.

Criza, puterile nucleare şi puterile emergente

Directorul Băncii populare a Chinei consideră că faliile sistemului monetar 
internaţional ar putea fi remediate, într-o anumită măsură, prin crearea unei noi 
monede de rezervă mondială. Este o idee controversată, care a generat multe 
dezbateri.

 În următorii ani, China se va dota, probabil, cu primul său portavion. Este 
pentru prima oară după dinastia Ming10, când China trimite nave de război pentru a-şi 
proteja liniile comerciale. Astfel, recent, au fost trimise două distrugătoare şi o navă 
de aprovizionare într-un sector situat în largul coaselor somaliene. 

Ţările BRIC (Brazilia, Rusia, India, China) şi-au desfăşurat, nu demult, primul 
lor summit. China este un fel de pilon al acestei organizaţii care constituie o bună 
platformă de discuţii cu SUA şi cu Uniunea Europeană asupra problemelor majore 
ale lumii, cum ar fi pacea, stabilitatea, dezvoltarea durabilă, schimbările climatice şi 
încălzirea planetei. Aceasta este o altă mare mutaţie strategică prin care se creează 
structuri şi potenţialuri de ameliorare a conflictualităţii, de dialog şi echilibru 
internaţional. Prioritatea Chinei n-o constituie bătălia pentru supremaţia mondială, 
ci găsirea şi aplicarea celor mai bune soluţii pentru propria ei dezvoltare durabilă şi 
pentru stabilitatea regională. 

Relaţiile Chinei cu SUA sunt din ce în ce mai strânse. Nolens-volens, China 
va continua să „cumpere” datoria americană, în sensul că ea trebuie să „ajute” SUA 
pentru a se ajuta pe sine. Chiar dacă China caută şi alte devize, la ora actuală, nici 
yenul şi nici euro nu sunt în măsură să înlocuiască dolarul. 

Exporturile constituie motorul de dezvoltare al Chinei, iar principalele pieţe 
pentru produsele chineze se află în Statele Unite, în Japonia şi în Uniunea Europeană. 
Slăbirea acestor pieţe, din cauza crizei, ar putea avea însă un impact serios asupra 
comerţului chinez. Deja acest impact există. Ca urmare a crizei, comerţul exterior 
10 Dinastia Ming (1368-1644) a înlăturat dinastia mongolă Yuan (1279-1368), întemeiată de un nepot al lui Gingis 
Han, a realizat Marele Zid şi a adus Chinei prosperitate şi stabilitate.
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al Chinei a cunoscut deja, în mai 2009, o diminuare cu 25,9 %, în raport cu aceeaşi 
perioadă a anului 2008. Din această cauză, peste 20 de milioane de oameni şi-au 
pierdut locurile de muncă. 

Cele trei întrebări fundamentale pe care şi le-a pus China în această perioadă 
cuprind trei domenii importante: stimularea consumului intern; crearea de locuri de 
muncă pentru disponibilizaţi; susţinerea dezvoltării durabile, în limita a 8 % din PIB. 
Pe termen scurt, problemele par rezolvate. Nu însă şi pe termen lung, adică la nivel 
strategic. Întrucât, azi, nivelul strategic este determinat nu de nivelurile de dominare, 
ci de nivelul interdependenţelor. 

Nici în Rusia efectele crizei nu sunt de neglijat . Pieţele bursiere ruseşti cunosc 
cel mai scăzut nivel din ultimul timp. Mai mult, având în vedere faptul că economia 
rusească este încă dependentă de exportul de hidrocarburi, scăderea preţului barilului 
de petrol îi aduce serioase probleme. Probabil că investitorii strategici nu vor evita 
Rusia, ci, dimpotrivă, o vor căuta. Recentele negocieri cu Uniunea Europeană şi cu 
principalele ţări din Europa dovedesc acest lucru. 

Intervenţia din Georgia, ca şi atitudinea fermă din timpul crizei gazului din 
ianuarie 2009, prevenirea unei astfel de situaţii în 2010, reacţia la fel de fermă faţă 
de implementarea în Europa a unor elemente ale sistemului american antirachetă, 
concepţia tranşantă şi poziţia activă, ofensivă privind exploatarea resurselor 
energetice arctice, opoziţia exprimată destul de direct privind extinderea NATO şi 
a Uniunii Europene, competiţia şi, în acelaşi timp, soluţiile complementare privind 
noua arhitectură europeană a resurselor energetice – este vorba de proiectele North 
Stream şi South Stream, dar şi de celelalte proiecte europene, prin care se încearcă 
să se reducă dependenţa de Rusia şi la care, evident, Rusia reacţionează destul de 
consistent – sunt elemente ale unui tip de implicare fermă în reconfigurarea geopolitică 
a spaţiului euro-asiatic pe suport de putere şi parteneriat. Consiliul NATO-Rusia, 
parteneriatele strategice dintre Rusia şi Statele Unite, dintre Rusia şi China, dintre 
Rusia şi India etc., precum şi cel în renegociere dintre Rusia şi Uniunea Europeană, 
fac parte dintr-o nouă construcţie prin care se doreşte să se atenueze cât mai mult 
conflictualitatea relaţiilor şi să se accentueze colaborarea şi cooperarea. 

Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a făcut trei propuneri 
concrete pentru consolidarea parteneriatului NATO-Rusia, serios afectat după 
războiul din Georgia din august 2008. Cele trei propuneri sunt următoarele: 
examinarea posibilităţilor de consolidare a cooperării în toate domeniile de interes 
comun (lupta împotriva terorismului, proliferarea armelor de distrugere în masă şi 
stabilizarea Afganistanului); restabilirea încrederii deteriorată datorită divergenţelor 
grave asupra extinderii NATO şi revitalizarea „Consiliului NATO-Rusia”, organ 
consultativ între Alianţa Nord-atlantică şi Rusia, cu scopul de a aborda toate subiectele, 
fără prejudecăţi;  trecerea în revistă a ansamblului noilor provocări securitare ale 
secolului al XXI-lea. De asemenea, secretarul general al NATO consideră că a sosit 
momentul ca Moscova, Washingtonul şi aliaţii europeni să-şi reunească sistemele lor 
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antirachetă. Vechiul proiect american al sistemului de apărare împotriva rachetelor 
cu rază mare de acţiune prevedea instalarea unor radare puternice şi a unor sisteme de 
rachete interceptoare în California, Alaska, Polonia şi Cehia, forţând mediul strategic 
de securitate – şi aşa foarte mult zdrenţuit de numeroasele crize şi conflicte armate - 
şi  căutând să realizeze un fapt împlinit. 

În februarie 2009, preşedintele Obama îi comunică preşedintelui Medvedev că 
intenţionează să renunţe la acest program, în schimbul colaborării Rusiei la oprirea 
programului nuclear iranian. Ceva în genul „crizei rachetelor” din 1962 din Marea 
Caraibilor. Atunci, ruşii şi-au întors din drum rachetele care urmau să fie amplasate în 
Cuba, cu condiţia ca şi americanii să renunţe la amplasarea unor rachete asemănătoare 
în Turcia. 

Dar, după aceste noi întorsături în relaţiile dintre Washington şi Moscova, se 
pare că ieşirea din efectele Războiului Rece şi reconfigurarea unui mediu strategic 
în care Puterile Lumii să devină Putere a Lumii pentru protecţia şi securitatea Lumii 
reprezintă singura cale de ieşire din conflictualitate şi de schimbare completă a 
filosofiei şi fizionomiei securităţii şi apărării.

Noi suporturi pentru o nouă posibilă dinamică a gândirii strategice

Pe 18 martie, Banca Centrală a SUA (Fed) a cumpărat de pe piaţă bonurile de 
trezorerie. Giiles Bonafi compară această zi cu „joia neagră” (crahul din 1929), întrucât 
ea marchează sfârşitul dolarului.11 Paul Jorion anunţa „sfârşitul capitalismului”, iar 
analiştii de la banca Standard Chartered defineau această zi ca „ziua morţii dolarului”. 
Această mare criză cu implicaţii strategice era definită de Alan Ruskin, analist la 
RBS drept… „căderea Romei”. Mulţi dintre cei care au analizat sau analizează acest 
fenomen al crizei avansau, în primul trimestru al anului 2009, ideea că Europa şi 
Statele Unite riscă implozia. În acest timp, marii poli continentali (ASEAN, CEI, 
North American Union) – susţine Bonafi – sunt în expansiune. Chiar dacă astfel de 
fenomene par contradictorii şi paradoxale, se pare că ne apropiem de finele naţiunilor, 
sau cel puţin al epocii naţiunilor, şi de apariţia unor „mari ansambluri care vor avea, 
ca eşaloane administrative, regiunile.”12 În 1997, Herbert Marshall Mc Luhan a 
publicat lucrarea « War and Peace in the global Village », care propune un nou 
concept: glocal13. Adică o lume bulversată prin noile tehnologii. Mutaţia strategică 
este evidentă. Oraşul se degajă din ce în ce mai mult de funcţia sa productivă, de 
cea de schimb şi de cea a tratării informaţiei (pe care o trimite în ciberspaţiu) şi se 
concentrează pe noi forme de organizare la nivel local, dând impresia că nu mai are 
nevoie de alte structuri care să-l gestioneze, să-l tuteleze şi să-l exploateze. Nici chiar 
11  Gilles Bonafi, Crise systemique – Les solutions (nr.4 : regions et monaies complementaires), Mondialisation, 30 
avril 2009, www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/ PUB890.pdf (accesat la 17.09.2010)
12 Ibidem
13 Glocal – un fel de amestec între global şi local, pe care se defineşte o arhitectură a unei noi ordini mondiale, de o 
parte situându-se continentele, iar de cealaltă regiunile şi marile aglomerări urbane. Apoi continentele nu vor mai 
conta.
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de stat. Cu alte cuvinte, ne întoarcem la oraşele-state de altădată.
Informaţia are însă un rol esenţial şi o mare responsabilitate în declanşarea şi 

desfăşurarea actualei crize, întrucât a contribuit la accelerarea periculoasă a fluxului 
financiar la nivelul întregii planate. Reacţia inversă a fost aceea de a pune această 
informaţie sub control, căutând rezolvarea crizei inclusiv prin consolidarea rolului 
FMI. Dar FMI nu este agreat de nimeni, întrucât pune condiţii şi restricţii. Reţeaua 
a dinamizat acest flux, economiile ieşind din cadrul sistemelor naţionale rigide şi 
devenind un fel de sisteme de sisteme, accelerând şi metamorfozând schimbul de 
substanţă, de energie şi de informaţie, într-un mediu strategic suprasaturat, intoxicat 
şi extrem de fragil şi de vulnerabil, în care se degajă o dimensiune nouă, cultivată şi 
curtată astăzi în Europa – cea regională. 

Bernard Lietaer şi Margrit Kennedy au publicat o carte intitulată „Monede 
regionale. Noi căi spre o prosperitate durabilă” 14 prin care tratează un astfel de 
subiect delicat şi controversat. Chiar în Introducere, autorii subliniază: „Criza 
financiară care s-a declanşat în 2008 este de o amploare şi de o complexitate fără 
precedent. Recesiunea care se anunţă promite să fie lungă, dură, cea mai dificilă 
din anii 1930 încoace. În acea epocă, am gestionat ineficient situaţia economică şi 
degradările socio-politice. Aceasta a antrenat un val de fascism, care a culminat cu 
Cel de Al Doilea Război Mondial.” 

Actuala criză reliefează o dimensiune regională şi un fel de final al suveranităţii 
absolute a statelor naţionale. Dar, deocamdată, statele sunt suverane şi nimeni nu a 
atentat la suveranitatea lor. Acordurile, înţelegerile şi instituţiile internaţionale nu 
vizează diminuarea suveranităţii, ci doar exercitarea ei corectă, în noile condiţii 
generate de creşterea interdependenţelor. 

Există un fel de consens european în ceea ce priveşte importanţa regiunilor în 
politicile de dezvoltare. Acest lucru este subliniat şi în raportul lui Eduard Balladur, 
intitulat „A venit vremea de a decide”, în cadrul Comitetului pentru reforma 
colectivităţilor locale din Franţa, prin care sunt făcute 20 de propuneri, majoritatea 
dintre ele fiind adoptate în unanimitate. Este cam acelaşi lucru cu constituirea şi 
funcţionarea celor opt regiuni din România. Raportul Balladur arată: „Eşalonul 
regional este considerat de către Comitet cel mai bine adaptat condiţiilor noi ale 
competitivităţii, constatându-se că există un consens european în ceea ce priveşte 
importanţa nivelului regional în politicile de dezvoltare.” Articolele 2 şi 3 din 
Carta Europeană a autonomiei locale  subliniază că „autonomia locală trebuie să 
fie recunoscută în legislaţia internă”, această autonomie fiind definită ca „dreptul 
şi capacitatea efectivă a colectivităţilor locale de a regla şi gera, în cadrul legii, sub 
propria responsabilitate şi în profitul populaţiilor lor, o parte efectivă a problemelor 
publice”. Din păcate, unele comunităţi locale înţeleg prin această politică regională 
un suport pentru separatism etnic, când, de fapt, Carta Europeană a autonomiei locale 
vizează o nouă arhitectură prin care să se asigure, deopotrivă, aducerea regiunilor 
14 Lietaer şi Margrit Kennedy, Monede regionale. Noi căi spre o prosperitate durabilă, Editura Charles Leopold 
Mayer, Paris, 2008 (tradusă din germană) ISBN: 978-2-84377-144-6.
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rămase în urmă la nivel european şi crearea unei mai mari flexibilităţi care ar permite 
o mai bună rezistenţă la crize şi conflicte. Adică exact invers de ceea ce promovează 
separatiştii etnici. 

Pentru prevenirea situaţiilor de criză, este necesară să se iasă din acest sistem 
uriaş, care generează evoluţii haotice, imprevizibile. În acest sens,  Bernard Lietaer, 
fost membru al Clubului de la Roma, carată că  „o decizie importantă din partea 
guvernelor ar fi aceea de a permite oraşelor şi autorităţilor (guvernărilor) locale 
(gouvernements locaux) să aleagă ele însele monedele complementare care li se par 
interesante pentru a încuraja şi a le accepta în plata taxelor oraşului sau statului.”15 
Deci, potrivit acestei viziuni, oraşele şi regiunile ar putea alege monedele care le 
convin cel mai bine şi chiar ar putea crea monede complementare. Chiar dacă, pentru 
unii, acest lucru pare imposibil, astfel de experienţe au existat de-a lungul istoriei. 
Ba, mai mult, asemenea practici există şi astăzi în Elveţia (WIR) şi în Germania 
(Chiemagauer). Gilles Bonafi dă un astfel de exemplu şi din afara continentului 
european. Primarul din Curitiba (Brazilia) a creat o monedă sub formă de jeton pe 
care cetăţenii o câştigă curăţind murdăria din oraş. În acest fel, Curitiba a devenit 
unul dintre cele mai curate şi mai prospere oraşe din Brazilia, iar cetăţenii se bucură 
de avantajele unei astfel de monezi. Există şi exemplul activităţilor colaborative, de 
tipul celor folosite pentru elaborarea pe Internet a enciclopediilor populare. 

Pornind de la aceste exemple şi de la multe altele, Lietaer propune crearea  
de sisteme B-B (Business-to-Business) la nivelul întreprinderilor. Un om de afaceri 
rus – German Sterligov – a investit milioane de dolari (la Londra, Paris, Bruxelles 
şi Hong Kong) pentru realizarea unor centre anticriză care permit întreprinderilor 
să organizeze plăţi pe bază de troc. El a precizat că nu este vorba doar de un troc, ci 
de un nou sistem de plată, de o nouă compatibilitate, în care dispar banii, creditul, 
dobânzile… 

Unii dintre specialişti susţin că mutaţiile care se produc în timpul acestor 
posibile reconfigurări ar putea genera conflicte armate şi chiar războaie. În general, 
se susţine reorganizarea teritoriilor şi reducerea numărului de regiuni, concomitent 
cu autonomizarea accentuată a acestora. Prima propunere din raportul Balladur 
însuşită în unanimitate de membrii Comitetului pentru reforma colectivităţilor locale 
din Franţa se referă la „favorizarea regrupărilor voluntare de regiuni şi modificarea 
limitelor lor teritoriale pentru a reduce numărul acestora la cincisprezece.” 

La ora actuală, Franţa este un stat unitar, compus din 26 de regiuni administrative 
care nu au nici un fel de autonomie legislativă sau de altă natură. Aceste propuneri 
de tipul celor douăzeci conţinute în raportul Balladur se întâlnesc cam peste tot în 
Europa. 

Politica europeană a regiunilor capătă amploare şi pare să devină benefică 
pentru ridicarea unor regiuni rămase în urmă, dar, după cum se poate deduce şi din 
cele de mai sus, înplan strategic, ea ar putea avea efecte mult mai complexe, chiar 
contradictorii scopului iniţial. 
15  Gilles Bonafi, Ibidem.

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010274

Concluzii

Crizele sunt interdependente. Criza economică este legată strânsă de cea 
financiară, de cea socială, de cea ecologică, energetică, a materiilor prime, de criza 
alimentară şi chiar de criza politică şi de cea militară. Nu poate fi analizată una 
fără cealaltă, întrucât efectele uneia sunt sau pot fi cauze pentru celelalte şi chiar 
pentru propria sa evoluţie. De aceea, Gilles Bonafi, ca şi alţi autori, consideră că 
problema crizelor trebuie analizată, deopotrivă, global şi pe niveluri, dintre care cele 
mai importante sunt următoarele: nivelul financiar şi al titrizării; sistemul monetar, 
care are ca pilon dolarul (considerat a fi, în timpul crizei, dar şi după aceea, în curs 
de prăbuşire); adaptarea sistemului economic la noile tehnologii de informaţii care 
distrug milioane de locuri de muncă; energia (se consideră că sursele tradiţionale 
de energie sunt pe cale de a se epuiza şi nu s-au găsit încă alternative valabile; în 
realitate, în afară de faptul că, potrivit unei teorii care se confirmă din ce în ce mai 
mult – teoria abiotică a petrolului –, petrolul se formează din elemente primare, 
în profunzimile pământului, la temperaturi foarte înalte şi presiuni foarte mari, şi 
iese la suprafaţă sub forma unor erupţii reci, se dezvoltă, în continuare, tehnologiile 
nucleare care readuc lumea oamenilor în universul inepuizabil al energiei atomice, 
energia Universului); pericolul care pândeşte democraţiile şi libertatea, datorită 
faptului că puterea reală este deţinută de o mână de oameni prin acumulare de 
capital (se adevereşte avertismentul lui John Kenneth Galbraith care sublinia, într-
un interviu publicat de Nouvel Observateur din 04.11.2005, că este nevoie doar de 
„câţiva vânzători suficient de puternici şi de convingători pentru a determina ceea ce 
oamenii cumpără, mănâncă şi beau”; ecocidul (actul de distrugere a unui ecosistem, 
mai ales prin exploatarea lui excesivă) provocat de sistemul economic actual.

Aceste niveluri se condiţionează, se întrepătrund şi încearcă să pună puţină 
ordine în identificarea vulnerabilităţilor şi în gestionarea riscului, îndeosebi a riscului 
extrem. Realitatea arată că riscul extrem nu constă doar în pericolul pe care-l prezintă 
arma nucleară care, scăpată de sub control, poate distruge lumea, sau în acţiunile 
imprevizibile, sângeroase şi execrabile ale teroriştilor, ci şi în efectele dezastruoase 
generate de criza financiară, ea însăşi fiind, de fapt, un efect de efecte.

Dincolo de efectele ei dezastruoase – care, din păcate, încă nu s-au epuizat –, 
criza actuală obligă gândirea strategică să se revigoreze şi impune noi reflecţii pentru 
găsirea unor soluţii care să facă faţă uriaşelor mutaţii strategice, trecând în prim plan 
securitatea omului, a mediului şi a Lumii şi reducerea nivelului de risc. 
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EVENIMENT STRATEGIC

Prof.univ dr. Constantin- Gheorghe BALABAN

ÎIn the 4’th , 5th october  this year had place at Bruxelles the 8’th 
edition of Asia and Europe Summit (ASEM 8), and on reunion agenda we 
found some problemes of comon interest for Europe and Asia regions like : 
good economical guvernance, human rights, asistance for natural disasters 
, non-proliferation, terrorism, regional problems and future of ASEM. This 
Summit  was opened under those thesis: ,,The life quality throught welfare 
and dignity for all citizens” and ,, The Bruxelles statement for a more efecient 
economical guvernance”.

The ASEM 8 Summit was a reunion of 48 parteners, states members of 
European Union , European Comision, 16 states from Asia, ASEAN and new 
members of ASEM-Rusian Federation ,Australia, New Zeeland

The President of European Consil, Herman von Rompuy,leaded the 
meetings of ASEM8 Summit and in the end of Summit he declared in one press 
conference: ,, this proces must keep acount the realities of this world, about 
the changes from all the emergent countries.”

The next ASEM Summit will took place in Laos’s capital , Vientiane, on 
octomber 2012.

Cuvinte-cheie: Summit, reuniune, pieţe, globalizare, moratoriu, ASEAM 8

1. Al optulea Summit Asia-Europa (ASEM 8), un summit important atât 
pentru Europa cât și pentru Asia 

Asia Europe Meeting a fost creat ca un forum de dialog, în 1994, și numără, 
în prezent, 46 de state membre.

Cel de-al optulea Summit Asia-Europa (ASEM 8) desfășurat, recent, la 
Bruxelles, la Palatul Regal Belgia, rămâne un summit important atât pentru Europa, 
cât și pentru Asia. Este un  proces informal de dialog şi cooperare, care, reunind 48 
de parteneri, liderii europeni și asiatici1 din statele membre ale Uniunii Europene, 
Comisia Europeană, 16 state din Asia (ţările din ASEAN plus Japonia, China, 

1  Preşedintele sud-coreean Lee Myung- Bak, premierul japonez Naoto Kan, premierul chinez Wen Jiabao, şi 
liderii celor 10 state membre ale Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN, din care fac parte Indonezia, 
Malayezia, Filipine, Singapore, Thailanda, Brunei, Myanmar, Cambodgia, Laos şi Vietnam). 

ASEM - UN PROCES INFORMAL  
DE DIALOG ŞI COOPERARE
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Coreea de Sud, India, Pakistan şi Mongolia), Secretariatul Asociației Națiunilor din 
sud-estul Asiei (ASEAN) și cei trei noi parteneri oficiali ASEM - Federația Rusă, 
Australia și Noua Zeelană2 -, reprezintă cadrul în care se poate analiza cum poate 
fi utilizată mai bine globalizarea în avantajul cetățenilor europeni și asiatici3. Lucru 
firesc de vreme ce cele 48 de ţări participante la ASEM 8, adică partenerii ASEM 
reprezintă jumătate din produsul intern brut mondial, 58% din populația lumii și mai 
mult de 60% din comerțul mondial4.

2. Obiectivul reuniunii la nivel înalt ASEM 8. 

Cea de a opta reuniune Asia-Europa (ASEM 8), desfășurată la Bruxelles în 
perioada 4-5 octombrie și prezidată de preşedintele Consiliului European Herman 
Van Rompuy, a discutat nevoia de guvernanță economică eficace la nivel global, 
ca primă prioritate, și a solicitat reformarea instituțiilor financiare internaționale 
pentru a preveni o criză economică global. Pe cale de consecință, importanța 
acestui tip de reuniuni ”nu trebuie subestimată”, așa cum bine aprecia și președintele 
Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso. Cu atât mai mult cu cât, la această nouă 
ediție a summit-ului, Rusia, Australia şi Noua Zeelandă sunt primite în mod oficial 
ca membri ASEM5, iar pe  agendă  se află teme ca: guvernanţa economică globală, 
dezvoltarea durabilă, drepturile omului, asistenţa în caz de dezastre naturale, 
neproliferarea, terorismul, probleme regionale şi viitorul ASEM6.  Or, găsirea unor 
poziţii comune este necesară atât pe tema guvernanţei economice şi financiare 
mondiale, în perspectiva summitului G20 de la Seul, a cărui temă principală o 
reprezintă urmările crizei economiceo-financiare globale, cât şi pentru subiectul 
schimbărilor climatice, aşa încât reuniunea din noiembrie 2010, de la Cancun, să 
nu repete eşecul de la Copenhaga.  Obiectivul reuniunii: consolidarea dialogului 
în domeniile politic, economic şi socio-cultural, reuniunea fiind precedată  de cea 
de-a 4-a Conferință referitoare la cooperarea societății civile din Europa cu cea din 
Asia, un eveniment oficial, separat de cel al ASEM 8, la care au participat peste 150 
participanţi din mediul academic, think-tank, ONG-uri, jurnalişti, artişti, organizații 
de tineret, oameni de afaceri și alte organizații ale societății civile7.
2 La acest summit, noi țări precum Federaţia Rusă, Australia şi Noua Zeelandă, se alătură ASEM, familia ASEM 
mărindu-se cu 3 noi membri, iar contribuția liderilor acestora la întâlnire a fost subliniată de însuși preşedintele 
reuniunii Herman Van Rompuy
3 ‘Importanţa acestui tip de reuniuni nu trebuie subestimată’, a spus Barroso, care a menţionat că acesta a fost al 5-lea 
Summit ASEM la care a luat parte, luând în calcul şi perioada în care a fost premier al Portugaliei. 
4  Consiliul European, Președintele, Bruxelles, 05 octombrie 2010, PCE 207/10, Observații de Președintele Herman 
Van Rompuy la ASEM 8, conferința de presă
5  La 4 octombrie Rusia se alătură oficial  Forumului de dialogului Asia – Rusia (Asia-Europe Meeting ASEM8) în 
curs de desfășurare la Bruxelles, 4-5 octombrie 2010.
6  Comunicat de presă, preluat de AGERPRES şi MOLDPRES.
7 Conferinţa a fost organizată de Fundaţia Asia-Europa (ASEF), în cooperare cu Forumul Politic Europa-Asia, 
Institutul Internaţional de Studii Asiatice (AII),  Institutul pentru Afaceri Internaţionale  din Singapore (SIIA), 
European Policy Centre (EPC), cu sprijinul Serviciului Public Federal Afacerilor Externe, Belgia, Comisia Europeană 
şi Ministerul japonez de Afacerilor Externe. Conferinţa s-a desfășurat tot la Bruxellles, între 1-3 octombrie 2010, ca 
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3. Abordarea la Summit-ul ASEM 8 a principalelor subiecte actuale de 
interes comun pentru Europa şi Asia

La Summit-ul Asia-Europa (ASEM 8) de la Bruxelles, din 4-5 octombrie 2010, 
care a avut loc în ajunul Adunării anuale a FMI, s-au abordat subiecte de interes 
comun pentru Europa şi Asia. Reuniunea Asia-Europa are loc la fiecare doi ani, 
începând din 1996, pentru a intensifica dialogul dintre Europa și Asia cu privire la 
chestiunile economice, financiare și socio-culturale. Acesta reprezintă o importantă 
platformă pentru stimularea apropierii și parteneriatelor dintre participanți.

La reuniunea de la Bruxelles, din 4-5 octombrie 2010, principalele subiecte 
de interes comun, pentru Europa, care are încă o mare problemă8, şi pentru Asia  
(eficientizarea guvernării economice şi financiare globale, dezvoltare durabilă, 
probleme globale şi regionale, dialogul între civilizaţii, vizibilitatea şi viitorul ASEM)  
au fost abordate în cadrul temei ”Calitatea vieţii, către o mai mare bunăstare şi 
demnitate pentru toţi cetăţenii”, tema ASEM 8. Lucru firesc, de vreme ce liderii 
europeni devin tot mai conștienți de importanța continentului Asiatic, dar și de nevoia 
de stabilire a canalelor de comunicare între cele două continente. În aceeaşi măsură, 
se simte nevoia de o mai bună coordonare a acţiunilor lor de politică externă în 
chestiuni privind securitatea globală, inclusiv procesul de pace din Orientul Mijlociu. 
În ceea ce priveşte procesul de pace din Orienul Mijloaciu, liderii europeni și asiatici 
au invitat ambele părți să aleagă calea păcii, regretând decizia Israelului de a nu 
prelungi moratoriul privind construirea de așezări și calificând situația actuală din 
Gaza drept neviabilă. 

La fel de necesare au fost și discuțiile despre lupta împotriva terorismului și a 
criminalității organizate9, pirateria pe mare, ajutorul în caz de dezastre, neproliferarea 
și impulsionarea contactelor interumane între Asia și Europa, precum și acordul  
asupra necesității unor reduceri masive ale ale noxelor şi emisiilor globale de gaze 
cu efect de seră.

4. Europa şi Asia „trebuie să creeze un parteneriat strategic” 

După două zile de dialog deschis, ambele părți se simt încurajate de 
angajamentul comun între Europa și Asia de a lucra împreună, iar  reafirmarea  
dialogului strategic între cele două continente, pe bază de parteneriat egal, de respect 
reciproc şi beneficii, a fost subliniat de însuși Herman VAN ROMPUY, preşedintele 

un eveniment oficial separat de  a opta Reuniune a Summit-ului Asia-Europa (ASEM 8).
8  Europa este încă deficitară la capitolul schimburi comerciale. Importa din Asia de peste 500 de miliarde de euro pe 
an, dar nu reuşeşte să exporte decât un pic mai mult de jumătate din această valoare. 
9  Șeful MAE rus, Serghei LAVROV, declara la Forumul Asia –Europa că pentru ca Eurasia să devină ”un spațiu 
unic de contracarare a terorismului și traficului de droguri sunt necesare ”eforturi comune”, dar și ”renunțarea la 
standardele duble” 
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Consiliului European, care a prezidat lucrările acestei reuniuni la nivel înalt10. În 
lumea globalizată de astăzi, nu mai poate exista doar relaţia Uniunii Europene cu 
America. Dialogul între ţări şi continente constituie un modus vivendi al acestor 
timpuri. Or, relația Europa-Asia devine tot mai necesară, și, asemeni Statelor Unite, 
liderii europeni de azi au nevoie de relaţii foarte bune cu toate ţările din lume şi 
îndeosebi cu cele asiatice. 

Pentru un parteneriat real între Asia şi Europa, liderii ambelor părţi trebuie 
să treacă de la discursuri la acţiuni concrete. Și,  pentru a face din relaţia cu Asia 
un „parteneriat strategic”, este nevoie - după cum afirma și Shada Islam, expert al 
spaţiului Asiatic,  într-o recentă declaraţie pentru Radio România Actualităţi11 - de mai 
multă voinţă politică din partea europenilor. Și chiar mai mult, de vreme ce „Europa 
îşi concentrează atenţia foarte mult pe China, un pic de India şi tinde să ignore restul 
Asiei. Or, preşedintele american Barack Obama se vede cu liderii asiatici tot timpul 
și asta spune ceva.

Iată de ce, în contextul summit-ului Asia-Europa de la Bruxelles,  din 4-5 
octombrie 2010, europenii par și trebuie să devină mai conştienţi de importanţa 
continentului Asiatic și de potențialul real al acestuia, mai ales în contextul actualei 
crize economice și financiare globale. Acum, când UE este tot mai mult confruntată 
cu criza datoriilor suve rane și marcată de programele de auste ritate impuse în 
majoritatea statelor membre pentru reducerea deficitelor bugetare, dialogul între ţări 
şi continente este mai mult decât necesar.

5. Europenii devin tot mai conştienţi de importanța continentului Asiatic 
și nevoia unui parteneriat strategic

Documentul12, semnat, la 5 octombrie 2010, de liderii europeni și asiatici 
în finalul reuniunii la nivel înalt Europa-Asia, subliniază nevoia de consolidare 
a redresării fragile a economiei mondiale și de reformare a Fondului Monetar 
Internațional (FMI) – proces care și în opinia președintelui  Consiliului European 
Herman Van Rompuy,  trebuie să țină cont de ”realitățile lumii actuale - schimbările 
care au loc și creșterea solidă a economiilor emergente și a celor din țările în curs de 
dezvoltare”13. 

Pe cale de consecință, ”Declarația de la Bruxelles privind o guvernanță 
economică globală mai eficientă” face referire la necesitatea reformării FMI14, în 
condițiile în care țările emergente și cele în curs de dezvoltare au solicitat o mare 
reprezentare în Consiliul de administrație al forului internațional,  Uniunea Europeană 
10 Pentru detalii vezi Consiliul European, Președintele, Bruxelles, 05 octombrie 2010, PCE 207/10, Observații de 
Președintele Herman Van Rompuy la ASEM 8, conferința de presă
11  Shada Islam , analist politic la European Policy Centre, într-un interviu pentru Radio România Actualități, 5 
octombrie 2010, realizator Luminița Apostol
12 „Declarația de la Bruxelles privind o guvernanță economică globală mai eficientă’”
13  Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, conferință de presă de la finalul reuniunii.
14 Planul de reforma al FMI vizează si majorarea resurselor financiare la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari 
sau chiar mai mult.
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acceptând să renunțe la două din cele opt locuri pe care statele sale membre le dețin în 
Consiliul de administrație al FMI15. Este vorba de o problemă ”spinoasă”. Probabil, 
aceasta va fi tranșată definitiv la Seul, la summit-ul G 20, convocat pentru 11-12 
noiembrie 2010, când, se speră ca acordul privind transferul a 5% din drepturile de 
vot ale ”statelor dezvoltate” către ”țările slab reprezentate”, precum China16, India și 
Brazilia, să fie validat la întâlnirea la vârf17. 

Menționăm că, în trei dintre cele patru scenarii analizate anterior de boardul 
FMI18, China ajunge pe locul al treilea, după SUA și Japonia, de pe poziția a șasea, 
pe care o ocupă în prezent. În unul din cazuri, China depășește și Japonia, urcând pe 
locul al doilea. Scenariul ia în calcul participațiile celor mai mari 20 de membri ai 
Fondului. 

Cert este că, indiferent de scenariile analizate, Statele Unite vor rămâne cel 
mai puternic stat de la FMI, cu o participație de 17,67%, care-i conferă drept de 
veto în deciziile instituției. Chiar dacă și alte economii emergente mari, ca Brazilia, 
Rusia, India, Coreea de Sud sau Turcia, ar putea obține procentaje mai ridicate din 
drepturile de vot la FMI, deocamdată americanii deţin supremaţia.

In loc de concluzie 

Potrivit analiștilor, Summitul ASEM 8, de la Bruxelles, din 4-5 octombrie 
2010, s-a încheiat fără o concluzie clară, iar intențiile liderilor europeni ar fi fost de 
a pune Beijingul în fața responsabilităților ce revin Chinei în eforturile de depășire a 
crizei globale19. 

De aici și o întrebare: Reuniunea ASEM 8 este un test al determinării celor două 
părți de a-și coordona pe viitor acțiunile? Pentru că, într-adevăr, Uniunea Europeană, 
confruntată cu criza datoriilor suve rane și marcată de programele de auste ritate 
impuse în majoritatea statelor membre pentru reducerea deficitelor bugetare, are tot 
mai multă nevoie de China. Pentru că China pare a fi  pregătită să ajute zona euro 
să treacă de acest moment dificil20 și poate imprima o anumită direcție în evoluția 
15 Consiliul de  administrație al FMI  numără  24 membri din care 8 locuri revin statelor membre ale UE. In ajunul 
întâlnirii la nivel înalt, UE a anunțat că ar putea ceda două din locurile  pe care le deține în consiliul de administrație 
al Fondului Monetar International în favoarea țărilor emergente. Analiștii estimează ca, în urma procesului de 
reorganizare a structurilor de conducere a FMI, China ar putea deține cele mai multe voturi, după SUA, înaintea 
Germaniei sau a Marii Britanii. Simona Haiduc, Summitul UE-Asia, o reuniune care reprezintă 58% din populația 
lumii, Financiarul, 5 octombrie 2010, http://www.financiarul.com/articol_51512/summitul-ue-asia-o-reuniune-care-
reprezinta-58-din-populatia-lumii.html
16 UE este gata sa ajute Beijingul sa urce in ierarhia de decizie a Fondului Monetar International 
17 Din declarația Președintelui Comisiei de organizare a summit-ului G 20, Sakong II. http://www.financiarul.com/
articol_50834/reforma-fmi-se-apropie-de-final.html
18  Vezi Marius DOBRE, China ar putea deveni a doua putere in cadrul FMI,Financiarul, 28 septembrie 2010, 
accesibil și pe site la adresa http://www.financiarul.com/articol_51244/china-ar-putea-deveni-a-doua-putere-in-
cadrul-fmi.html
19  Vezi și Simona HAIDUC, China devine un jucător tot mai interesat de treburile interne ale Uniunii Europene, 
Financiarul, 7 octombrie 2010
20 Declarația premierului chinez, Wen Jiabao, la Atena, în ajunul plecării spre capitala belgiană, a fost interpretată 
drept determinarea Beijingului de a sprijini zona euro și, implicit, moneda unică, în contextul în care Congresul 
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financiară și economică a Uniunii21. Numai că,  pe fondul acestor vulnerabilități, și 
China își poate impune punctul de vedere22.  Și, chiar mai mult, ar putea folosi în 
interes propriu divergențele apărute în interiorul Uniunii pe marginea ideii lan sate de 
președintele Franței Nikolas Sarkozy privind instaurarea unei „noi ordini monetare”, 
pentru a face față de zechilibrelor actuale.

Așadar, evenimentul din capitala belgiană, ASEM 8, desfășurat la Palatul Regal 
Belgian, între 4-5 octombrie 2010, și  prezidat de pre se dintele Consiliului European, 
Her man Van Rompuy, a oferit cadrul ideal pentru o evaluare a pozițiilor celor două 
părți ale Euroasiei, Europa și Asia. Unii analiști, mai pesimiști, au comparat această 
reuniune, drept un dialog „între surzi și muți”, iar alții, mai optimiști, o apreciază 
ca o reală și necesară ocazie pentru clarificarea anumitor aspecte nelamurite, pentru 
înscrierea dialogului pe alte făgașe, după lecțiile recentei crize mondiale.

SUA a adoptat un proiect de lege care sancționează, practic, yuanul chi nez. Șeful Eurogroup, Jean-Claude Jun ker, a 
solicitat, la unison cu președintele BCE Jean-Claude Trichet si co mi  sarul pentru economie Olli Rehn, o „reva lorizare 
ordonata, semnificativa si pe termen lung” a yuanului. Pentru mai multe detalii, vezi Simona HAIDUC, Summitul 
UE-Asia, o reuniune care reprezintă 58% din populația lumii, Financiarul, 5 octombrie 2010 
21  China caută să-și diver si fice rezervele valutare, prea dependente de dolarul american. Iar capacitatea Chi nei de a 
exercita presiuni pe piețele valu tare îngrijorează, iar dacă China ar înceta să mai cumpere, euro poate aluneca pe o 
pantă descendentă.
22  Prin mesajul premierului Wen Jiabao, lansat la Atena, Euro pa trebuie să-și limiteze protecționismul și să-și 
deschidă mai larg porțile pentru produsele chineze. Mai mult, tot la Atena, premierul chinez a cerut UE sa acorde 
Chinei „sta tutul de economie de piață” în cel mai scurt timp posibil. 
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PUNCTE DE VEDERE

By Thomas JAKSON1

Francmasoneria – ca frăţie universală a oamenilor, animată de spiritul 
divin – nu şi-a schimbat niciodată raţiunea de a fi de-a lungul anilor… nu 
există nicio ocazie în care francmasoneria să fi participat la vreun plan care 
să o pună în situaţia de a deveni o organizaţie supremă mondială. Scopul ei 
principal este acela de a lua oamenii buni pe care-i poate găsi în societate 
şi de a-i face şi mai buni… Dacă n-am face nimic altceva decât să ne uităm 
la marii conducători ai lumii libere, la numele acelor oameni care au clădit 
libertatea şi care erau francmasoni, ar fi dificil să acuzăm francmasoneria de 
implicare în planuri de control al lumii….Asta nu înseamnă că reuşim mereu 
să găsim numai oameni buni, nici nu înseamnă că reuşim mereu să-i facem şi 
mai buni, dar nu se poate nega, dacă privim la bărbaţii pe care tocmai i-am 
pomenit, că francmasoneria trebuie să fi avut vreun rol, prin preceptele sale 
filosofice, în a-i determina pe aceşti bărbaţi care au luat parte la edificarea 
libertăţii şi a egalităţii, să facă eforturile pe care le-au făcut în societăţile lor. 

                         Fragmente din interviul acordat postului 
                                   Radio Romania Actulalităţi la data de 22 ianuarie 2010

 It is not only a great pleasure and privilege for me to write for Romanian  
public about the global future of Freemasonry and Fraternalism and its 

potential contribution to evolving democracy and human right protection in the 
Eastern European Societies.

 Only two decades or so ago such an article of mine in a Romanian review 
would have been a virtual impossibility. The ideological and sociological changes 
that have taken place in this part of the world in this short span of time have given 
rise to a hope for a far more stable future with a greater degree of freedom than has 
been known for generations. At the same time, we must recognize that it also brings 
greater challenges requiring greater commitments on the part of those who would 
lead their societies in this new found freedom.
1 Executive Secretary of the World Conference of Masonic Grand Lodges

BRIDGING THE ORIENT  
AND THE OCCIDENT

The Global Future of Freemasonry and Fraternalism and Its Potential 
Contribution to Evolving Democracy in the Eastern European Societies
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 I was told that in choosing such a subject that it was my responsibility to 

motivate, stimulate and inspire. Well, my friends I’m not sure I have that capability 
to motivate or stimulate or inspire you, my readers. I am sure that the readers of this 
publication represent some of the most significant personalities and great thinking 
minds in your society today and have already been motivated, stimulated and inspired 
or would you would not be readers of such articles. But hopefully I will provide some 
points for you to think about.

 With the exception of North America, I have spent more of my time in 
Eastern Europe over the past 10 years than in any other area of the world and I have 
spent more time in Romania than any other Eastern European country.

 For me to say that I have been very much impressed with what I have 
found in Eastern Europe would be a gross understatement. I have not only learned 
to deeply appreciate the history of your countries, the beauty of your environment, 
and the culture of your peoples but I have also developed a deep admiration for their 
commitment to participate in the ongoing evolution of their societies. For me to take 
part even in this small way is an honor that I do not take lightly. I can only hope that 
my small contribution might provide some additional knowledge and encourage you 
to continue to lead the way in structuring an environment that is beneficial to all 
members of society.

 An observation that I made in working with Eastern European leaders was 
that I was working with a different mindset from what I have been used to. This is not 
a criticism but rather an acknowledgment that one must comprehend when working 
with the leaders of Freemasonry or for that matter the leaders of any organization in 
Eastern Europe. This mindset is a totally understandable result of the societal systems 
that dominated the environment under which you lived for so many years. It will take 
years to totally reconstruct and develop the trust and faith in the brotherhood of man. 
Meanwhile, an organization like the Masonic fraternity offers a guideline based upon 
the very precept of trust and commitment to one’s fellow man.

 The subject of this writing deals generally with the global future of 
Fraternalism and Freemasonry but more specifically to the philosophy and principles 
of Freemasonry and the potential contribution that this precept can make to the 
ongoing evolution of societies in Eastern Europe, in their efforts aiming to bring 
prosperity and security. Freemasonry existed in most countries in Eastern Europe 
at some time in the past but was forced into extinction or at the least into being a 
clandestine operation as a result of oppressive Nazi and/or Communist regimes. It 
is a remarkable testimony to the tenacity of Freemasonry that it became constituted 
or reconstituted in most countries in Eastern Europe in such a short span of time 
following the collapse of these suppressive regimes. It is to the credit of the leadership 
that they had the vision to grasp the opportunity to use Freemasonry as a medium 
through which they could contribute to the rebuilding of society in their countries.

 To understand this phenomenon and to understand the potential that Masonic 
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philosophy has to become a major influence in the development of your societies, it 
is necessary to understand some of the history of this craft, it’s philosophical purpose, 
its historic composition and its contribution in developing other societies.

 As illogical as it may seem for an organization as old and as prominent as 
Freemasonry has been, no one knows for certain, its age or its origin. The first written 
manuscript regarding the craft dates back to the year 1598, but we do not know how 
much farther back it may go. A principal cause of this lack of knowledge of our own 
heritage is that very little was ever recorded in Written form and most of what was 
written has either been lost or destroyed.

A number of theories relating to the origin of Freemasonry have been proposed, 
none of which can be conclusively proven. The most widely accepted theory by our 
members as well as by historians is that We are an evolutionary product from the 
early building guilds that were responsible for the erection of the great cathedrals 
and other structures in Europe during the Renaissance but there is no conclusive 
evidence to prove this theory. Indeed it is confounding to think that an organization 
that has attracted some of the greatest minds that ever lived could be the result of 
simple stonemasons accepting into their membership those from the highest echelons 
of society.

 There are those including some historians who are convinced that we 
originated from the remnants of the Knights Templar who reached Scotland from 
mainland Europe or perhaps as the result of those Templers joining forces with the 
early Freemasons producing the foundation of what exists today.

 A more recent theory proposed is that Freemasonry had an indelible 
relationships with the Royal Society through which Isaac Newton was a significant 
player when Freemasonry emerged as the “incestuous child of research, theology, and 
freedom”. This theory is far too new to have been examined or debated by scholars of 
the craft but it offers an intriguing concept.

 What we do know for certain is that the first speculative Grand Lodge of 
Freemasonry had its origins in London, England in the year 1717. Since that year, 
Freemasonry has spread over much of the earth where freedom of man has permitted 
it to operate. Where tyranny ruled, however, Freemasonry has been persecuted and 
Freemasons killed by the tens of thousands. The countries in Eastern Europe have not 
been immune to this persecution. It is estimated that over 100,000 Freemasons died 
in the Nazi gas chambers along with the Jews during the Holocaust.

 Even during the early days of Freemasonry, persecution in many countries 
became a way of life for the membership. Lodges and Grand Lodges were forced to 
close in some European countries as a result of both religious and civil persecution. 
When Catherine the Great came into power in Russia she shut down all Masonic 
lodges even though it was through their efforts that Russia gained its greatest 
introduction to civility.

 This persecution continues even to this day. The tragic bombing of the 
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Masonic Temple in Istanbul several years ago killed two members of the fraternity 
and the Grand Master of Venezuela was assassinated a little over a year ago. These 
actions must serve as a reminder that the philosophy of the craft remains under attack 
by those whose own philosophy fails to provide for the inherent rights of men.

 Perhaps just as illogical as the lack of knowledge of our origin is our failure 
to develop an all-inclusive definition of what we are and what is our purpose. 
Freemasonry has been defined by Masonic scholars in many ways throughout its 
existence. They all define the craft and yet none do so, not totally. The most descriptive 
is that it is “A Beautiful System of Morality, Veiled in Allegory and Illustrated by 
Symbols”. We consider ourselves a “Brotherhood of Man under the Fatherhood of 
God” and as “A way of life”. The simplest and perhaps the most comprehensive 
definition, however, is that we are an organization designed to take good men and 
make them better.

Unfortunately, most of these definitions are ambiguous enough that few 
understand them. It is extremely difficult even for most Freemasons to define it in 
such a way as to make it understandable to those outside of the membership and in fact 
emphasis placed upon its operation in various parts of the world renders definitions 
unreliable. Indeed, today only a relative small percentage of the members themselves 
truly understand the significance of the purpose of the craft. Words are simply words. 
Understanding must transcend words and this has been our greatest historic failure in 
attempting to create an atmosphere of acceptance in many world societies.

 Our origin, however, is not relevant to our success as a fraternity, for 
regardless of how Freemasonry came into being, its significance lies in the impact 
that it has created on the evolution of civil society for several hundred years. It was 
one of the principal organizations that provided an environment during the age of the 
Enlightenment for great minds to come together and to share their thoughts and ideas 
with at least a limited fear of governmental suppression or religious restraint. (This 
limited fear, of course, was dependent upon the rule the country and the dominance 
of the religion.) This environment has been greatly significant in many parts of the 
world. In my country it contributed considerably to the development of a whole new 
concept of what a nation should be and what the freedom of man truly means.

 Freemasonry claims as its functional purpose, to take good men and make 
them better, and since there is no restriction on membership other than being a good 
man with a belief in a supreme being, it lacks many of the limiting restrictions 
inherent in other organizations. It became one of the first organizations to provide an 
environment wherein men from all stations in life, from all economic strata, from all 
monotheistic beliefs and from all racial and ethnic backgrounds could sit together as 
equals without the burden of acknowledging the differences but with the freedom of 
accepting the qualities of all men.

 Globally, Freemasonry is showing one of the greatest surges of interest by the 
public that has taken place since its very early existence. This interest is principally 
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the result of a greater degree of freedom occurring in this part of the world along with 
a consecration of new Grand Lodges in African countries. In addition, as a result of 
the writings of Dan Brown, author of The da Vinci Code and The Lost Secret, there 
has been a proliferation of interest in many countries resulting in television programs 
and movies that in turn are creating an even greater interest. There has been a marked 
increase in petitions for membership being submitted in North America by young 
professional men.

Historically, Freemasonry’s greatest impacts have taken place in environments 
where the need of its ethical and philosophical principles has been the greatest. It 
should, therefore, be of no surprise to observe this resurgence of the craft in Eastern 
Europe. It also should be of no surprise that it is attracting some of the greater 
thinking minds from this part of the world. The same phenomenon is characterizing 
the Freemasonry on the continent of Africa even as it has in every environment 
where it was permitted to develop. For this very reason its potential contribution to 
the ongoing evolution of civil society in Eastern Europe will be limited only by any 
constraints imposed on it along with the commitment of the membership and the 
caliber and dedication of the leadership. The philosophy of Freemasonry could very 
well serve as a template for structuring a lasting civil society as well as a template 
for world peace. This philosophy, however, will only be as influential as those who 
lead the craft.

Freemasons have been part of an intellectual ideal that has provided a stimulus 
for men to think beyond the artificial limits that have been imposed upon him by 
those who would control his freedom of thought. Our goal remains to provide the 
opportunity where great men and great minds can join together in an environment 
unhindered by the dividing issues that tend to limit the stimulus to excel.

If we choose to use as a barometer to measure its success as a fraternity the 
historic composition of its membership, it is probably the greatest human created 
success story in the history of mankind. As a result of its willingness to accept good 
men from all walks of life, its composition reads like a Who‘s Who in more diverse 
fields than any organization that has ever existed including government leaders and 
statesman, business leaders, theologians, entertainers, scientists, artisans, poets and 
writers, musicians, sports figures, and military leaders.

Just consider a small part of the composition that Freemasonry brought 
together and who contributed so much to what we are and what we have today:

- Writers and Poets: Robert Burns, Charles Dickens, Sir Arthur Conan 
  Doyle, Johan von Goethe, Rudyard Kipling and Mark Twain; 
- Scientists: Luther Burbank, and Francis Bacon;
- Medical doctors: Sir Alexander Fleming and Edward Jenner;
- Royalty: George I through VII, Edward VIII, Frederick I through III, VII, 
   VIII, Alexander I, Peter the Great, and Kamehameha IV & V;
- Statesman: Winston Churchill, Benjamin Franklin, Daniel Webster and 
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  Thomas Paine;
- Theologians: Norman Vincent Peale and Brigham Young Musicians: 
  Amadeus Mozart, and John Philip Sousa;
- Explorers: Richard E. Byrd, Robert E. Peary and George Rogers Clark;
- Military Men: Generals Marshall, MacArthur, Pershing, and the Marquis 
  de Lafayette; 
- Inventors:  DeWitt Clinton and Robert Fulton;
- Philosopher: Voltaire;
- Entertainers: John Wayne, Ernest Borgnine, Red Skelton, Roy Rogers and 
  Gene Autry;
- Others: Charles Lindbergh, Kit Carson, Buffalo Bill Cody and Davy 
  Crockett.
I do not list these names to inflate the importance of the craft but rather to show 

you the type of man that the organization has attracted. Fourteen of the Presidents 
of the United States also have been Freemasons. My apology for naming so many 
Americans. I list them simply because am more familiar with them. I am certain that 
there are many great Freemasons from this part of the world who could be listed as 
well and the list represents only a very small sampling of those who could be named. 
From this list, however you may begin to comprehend the influence that Freemasons 
have had in so many diverse fields impacting civil society.

Many of the historically significant figures who led their countries in their 
struggles for freedom, liberty and equality were undoubtedly influenced by their 
relationship with Masonic philosophy. They also read like a listing of the Who’s Who 
of the liberators of the world. This list includes names like; Simon Bolivar in South 
America, San Martin in Argentina, O’Higgins in Chile, Benito Juarez in Mexico, 
Giuseppe Garibaldi in Italy, Theodore Kolokotronis in Greece, George Washington 
in the United States, Ataturk in Turkey, Lajos Kossuth in Hungary, Nicolae Balcescu 
in Romania to name but a few. It is illogical to consider that so many of the great 
patriotic leaders of the world who lead in struggles for freedom and the rights of man 
were Freemasons and were not influenced by its philosophy.

These men are universally revered in their countries for providing the leadership 
to rise above the tyrannical suppression that dominated the freedom of thought in the 
minds and bodies of their citizens. There are few countries in the world today that 
enjoy freedom, liberty and equality that do not do so as a result of the philosophical 
precepts of Freemasonry or the influence of Freemasons. Even to this day where 
freedom does not exist, Freemasonry cannot exist, and where Freemasonry cannot 
exist the environment is not conducive to world peace. That is why I was impressed 
when I was attending a board meeting in San Francisco, California few months ago, 
and I saw an expression of “Our Creed” in a Masonic Temple. This was the first time 
that I had seen it but it is quite expressive of our purpose. It simply states: 

Human Progress Is Our Cause
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 Liberty of Thought Our Supreme Wish
 Freedom of Conscience Our Mission
 And Guarantee of  Equal Rights to all People
 Our Ultimate Goal.
Even as this attractive force for great men created an environment that provided 

a template for forging societies that in turn provided for the rights and freedoms 
of man, it also, however, attracted its greatest enemies. As a consequence we list 
amongst those enemies men like: Hitler and Mussolini, Stalin and Mao, Tito and 
Ceausescu, Franco and Khomeini. These men who so adamantly opposed the rights 
and freedom of man certainly were committed to opposing the Masonic fraternity 
whose very philosophy supported those rights and freedoms. The very fact that this 
genre of men was such bitter enemies of the fraternity should give cause for decent 
freedom loving men to appreciate its existence.

But also listed among the greatest opponents of Freemasonry have been some 
of the religious leaders of the World. Ironically, they oppose Freemasonry for the very 
same reason that the tyrant’s listed above opposed Freemasonry, their wish to control 
the freedom of man to think and to worship God as their consciences dictated. They 
find great objection to the fact that Freemasonry promotes toleration and freedom 
of thought embracing all people and all religious dogmas testifying to a belief in a 
supreme power. It is a tragic commentary that the enemies of the craft have been the 
Wor1d’s greatest tyrants and some of the World’s prominent religious leaders, major 
antagonists of each other. It is probably even more tragic that they oppose us for the 
very same reason. It is important to recognize, however, that no religions oppose 
Freemasonry; religious leaders oppose Freemasonry.

Freemasonry’s one requirement which causes it not only to be linked to 
religion but to be opposed by some religious leaders is the requirement of a belief in 
a supreme being that Freemasons refer to is the Supreme Architect of the Universe. 
There is no religious line drawn in the sand to prevent great thinking minds from 
working together toward a common goal. Therefore Freemasonry serves not as a 
barrier to bringing men together but rather as an attractive force. It is non-dogmatic, 
requiring only a belief in a Supreme Being. Discussion of religion and politics is 
strictly forbidden in the Lodge. Thus the environment created is one where good men 
can work together for the benefit of mankind without the dissension of these issues.

Freemasonry has encouraged toleration, where toleration was almost an 
unknown. It has encouraged freedom of thought; in environments where such freedom 
was an anathema to those in power. It has promoted an equality of man, where such 
equality was not an accepted norm. In essence, it has espoused its philosophical 
purpose for existence, to take good men and make them better in a Brotherhood of 
Man under the Fatherhood of God where all men are free and all men are equal.

In spite of all opposition, the Masonic fraternity has exhibited a phenomenal 
capability of survival. This propensity for survival along with a steadfast dedication 
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to the philosophy of the craft increases the potential that Freemasonry can play a 
vital role in an ethical, moral and even spiritual awakening in developing societies in 
Eastern Europe. Freemasons have been part of an intellectual ideal that has provided 
a stimulus for men to think beyond the artificial limits that have been imposed upon 
him by those who would control his freedom of thought. Our goal remains to provide 
the environment where great men and great minds can join together unhindered by 
the dividing issues that tend to limit the stimulus to excel. The world has always 
needed the guidance of great minds and many have been molded by the precepts 
characterized and tempered in the conclaves of Masonic ideology.

There has never been a time, when, if this philosophy and these precepts were 
applied, that peace could not have been an alternative to war and conflict. There 
can never be a time; no matter how long this world may exist that Freemason1y’s 
philosophy would not be applicable to the morals and ethics of any society. It has 
impacted the evolution of civil societies for several hundred years. It has changed 
significantly, the course of civilization. It has influenced the development of some 
of the greatest men who have ever lived and it has been a bulwark in support for the 
rights and freedoms of all people.

The very nature of fraternalism requires a compatibility that may not exist 
outside of a fraternal structure. Fraternalism has played a vital role in helping to 
shape societies and has been especially significant in times of stress. Thus you find a 
marked increase in fraternal interest following times of war as well as during times 
of social struggle.

The fraternalism of Freemasonry offers the added bonus of philosophical 
precepts specifically dedicated to improving the man and through the man the society. 
Fraternalism provides a binding force. The fraternalism of Freemasonry supplies a 
moral and ethical stimulus to that force.

The philosophical purpose of Freemasonry, however, is not to become directly 
involved in shaping society. The purpose of Freemasonry remains to shape the 
man. The man then shapes the society. By simply looking at the number of great 
personalities who have been responsible for shaping so many of the worlds societies 
and who were Freemasons should provide evidence of the potential contribution that 
Freemasonry can make in shaping the societies in Eastern Europe.

But, of course, Eastern European society does not exist in a vacuum. Issues 
do not wait to be resolved and problems do not wait to be solved. So even as you 
struggle to resurrect your societies you will be challenged to keep up with an ongoing 
metamorphosis that the world is experiencing that is impacting the way we live 
along with the morality and ethics of civilization itself. The concept of political 
correctness that permeates much of the world today is influencing many societies 
and justifying a degradation of those morals and ethical values upon which most civil 
societies are founded. It is an issue that all societies are facing but it will offer an 
even greater challenge to those that are facing major adjustments to a way of life and 
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that of course, include Eastern Europe. Along with the need for leaders in societies 
experiencing a greater degree of freedom to provide guidance in adjusting to this 
newfound phenomenon, it will be extremely important to retain those principles 
upon which lasting successful civil societies must be grounded. Freemasonry has 
been not only a significant modifying influence during the metamorphosis of the 
past; it has been a driving force.

It has been able to transcend the variances with which it has been confronted 
in the environments in which it existed. Because of the universality of its purpose 
coupled with the constancy of its zeal and the stability of its requirements it has 
risen above those restrictive barriers that have hindered societal evolution for several 
hundred years and stimulated the leadership to rise with it. It has stood the test of time 
and has impacted the world in general, probably more than any other organization 
conceived by the mind of man and hopefully it will be able to play some role in the 
metamorphosis of your societies today.

Even though interest in Freemasonry is experiencing a resurgence of interest 
globally it has been subject to a decline in interest and influence in some parts of 
the World partially due to sociological changes in society and a lesser need for its 
direction in more stable environments.

I have been emphasizing for better than a decade that the great future of 
Freemasonry will lie in Eastern Europe. I am convinced of this not only because this 
area of the World are experiencing newly consecrated or re-consecrated Grand Lodges 
but because Freemasonry has historically functioned best where its challenges have 
been the greatest. In areas of the World where Freemasonry has existed for hundreds 
of years its influence on the evolution of the societies has lessened simply due to the 
sustained stability in those environments.

Freemasonry is a fraternity whose character is molded by the demands of the 
environments in which it exists and although it plays a major role in shaping the 
society its character that I refer to as “styles” of the craft is to a great extent, shaped 
by that society. A great opportunity now exists for the societies of Eastern Europe 
to utilize the philosophy of an organization that has proven itself consistently for 
several hundred years to lead the way in a quest for freedom, liberty and equality of 
all of its citizens.

It would be interesting if we could look back a hundred years from now 
and observe how much of an influence Freemasonry has had on the shaping of the 
societies in Eastern Europe and at the same time to observe the style of Freemasonry 
that was determined by those societies.

There is no doubt but that fraternalism can play a significant role in the ongoing 
evolution of Eastern European societies. This role will be dependent upon the 
vision, commitment and intellectualism of the leadership. Freemasonry certainly has 
established itself as a significant fraternal player in evolving societies in the past and 
hopefully may do the same in Eastern Europe while at the same time reestablishing 
its position as a vital cog in the wheel of evolving civilization..

PUNCTE DE VEDERE
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Corina BRÂNZAN

Abstract

Theory of geopolitics has as main purpose to highlight the ways in 
which an actor’s system of international relations may impose their own 
interests in a geographical area or another. Geopolitics enables the possibility 
of unlocking the evolution of the trends and the future of the international 
relationship system. Geopoliticianist, unlike the historian, through its research 
products, expresses its „anticipation will of the functioning of the world in a 
logical world” Political analyst when operating in international relationship 
has not to deal with the of absolute reality, but only with subjective and 
often contradictory representations of reality. A simple reading of media 
from one country or another, to inform us about the dispute geopolitics and 
geostrategical energy resources, for example, will show us that we’re having 
a plurality of diffrent images and perceptions. Perceptions have always as 
an end, the creation of a complex images of themselves, but also in relation 
to others. By extending this reality at the level of  international relationship, 
we can deduct that each actor in the international relations system, be it 
traditional or nonclasic, will develop its own perception both as regards the 
stage at a time, its ability to act in a certain context, in relation to its interests, 
but also with the possibilities of interaction with other actors. The place of an 
actor in the equation of power and especially its position in the relationships 
it has with other, defines its geopolitical position which should not be confused 
with its geographical position. 

The space is not an „actor” of history, which determine in a way or 
another the unfolding of the political events, but it is a support/environment 
where the actors involved in the contemporary geopolitical phenomenon, 
dispute their  own interests according to place and role they have  into the 
international relationship dynamics. 

Cuvinte-cheie: geopolitica, război, rece, securitate, hardpower, geostrategie

GEOPOLITICA ŞI GEOSTRATEGIA  
ÎN ANALIZA FENOMENULUI POLITIC 

CONTEMPORAN
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1. Introducere

Schimbările petrecute în mediul internaţional la nivelul diplomaţiei, 
transformările revoluţionare din cadrul sistemelor militare şi de securitate, 

mutaţiile produse în însăşi natura conflictelor şi a războaielor obligă la o reconsiderare 
a obiectului de studiu al geopoliticii.Toate acestea impun ca ea să nu mai fie percepută 
ca în epoca lui Ratzel şi Haushofer1.

Obiectul de studiu al geopoliticii nu a fost încă definit în termeni unanimi 
acceptaţi. Există o multitudine de perspective de abordare a acestei discipline, în 
funcţie de diferite curente de gândire sau chiar de autoritatea intelectuală a unor 
reputaţi autori şi specialişti în studierea fenomenului geopolitic contemporan.

Prin urmare, i se atribuie geopoliticii, ca disciplină ştiinţifică, o multitudine 
de domenii sau secvenţe ale realităţii care să se constituie în obiecte de studiu. Cei 
care s-au aplecat asupra geopoliticii din perspectiva determinismului geografic, de 
la Mackinder la Z. Brzezinski au considerat că obiectul de studiu este acel spaţiu 
– uscat, apa, cosmos – considerat că este determinant pentru cucerirea supremaţiei 
în lume. Alţii au propus ca obiect de studiu acele elemente care constituiau, în 
fapt, miza disputei dintre marile puteri. Aşa au apărut geopoliticile „particulare”: 
geopolitica petrolului2, geopolitica religiei, geopolitica resurselor de apă, geopolitica 
propagandei3 etc.

În opinia noastră, obiect de studiu al geopoliticii poate fi considerat acel segment 
al relaţiilor care se stabilesc la un moment dat între actorii mediului internaţional 
particularizat de rivalitatea de putere şi disputa de interese. Geopolitica este aşadar 
o disciplină la graniţa dintre istorie, economie, demografie, politologie, geostrategie 
şi geografie politică. Ea trebuie să ia în considerare „tot ceea ce se organizează, într-o 
ierarhie de puteri mai cu seamă politice şi militare, dar şi economice şi culturale, 
statele şi alianţele lor – destine şi scopuri – în toate aspectele forţei şi ale evoluţiei 
ei, dreptului şi ale aplicărilor lui”.

Încheierea Războiului Rece şi accentuarea procesului de globalizare i-au 
determinat atât pe teoreticieni, cât şi pe analiştii politici să caute soluţii pentru o 
cât mai bună înţelegere a schimbărilor petrecute în mediul internaţional. Acest 
lucru a presupus şi depăşirea schemelor şi viziunilor clasice de analiză. Nevoia de 
modernizare a instrumentelor de cercetare şi analiză este impusă şi de transformările 
de esenţă ce se produc în însăşi mediul internaţional contemporan.

Mediul internaţional post Război Rece a fost modelat prin acceptarea, de către 
majoritatea actorilor, a virtuţiilor democraţiei în relaţiile reciproce. Fostul secretar 
1  Constantin Hlihor Istorie şi geopolitică în Europa secolului XX, RAO, 2001, p. 35 şi urm.
2 Jeff West, Religion and Geopolitics: The Recent Discourse of Fethullah Gulen, în www.uky.edu/AS/SocTheo/
Fetullah.
3 Gearoid O Tuathhail, The Frustrations of Geopolitics and Pleasure of War: Behind Enemy Lines and American 
Geopolitical Culture, în http//www.nvc.vt.edu/toalg/Website/Publishe/Papers/BELpublished,pdf.
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general al Naţiunilor Unite, Boutros Boutros-Ghali, în Raportul său prezentat 
Consiliului de Securitate, la începutul anului 1992, după ce arăta că lumea a intrat 
într-o nouă eră, aprecia că “respectul pentru principiile democratice la toate 
nivelurile existenţei sociale este esenţial: în comunităţi, în interiorul statelor şi în 
cadrul comunităţii statelor”4

În acelaşi timp, Consiliul Europei şi UE indicau fostelor state comuniste care 
se orientaseră spre Occident că trebuie să implementeze principiile statului de drept 
şi respectarea drepturilor omului, dacă vor să se alăture societăţii internaţionale.

Iată de ce se poate afirma că mediul internaţional actual se află într-o perioadă 
de schimbări profunde, în care, alături de statele suverane, în calitate de actori clasici, 
se impun tot mai accentuat actori non clasici, care au o contribuţie importantă la 
modelarea noului mediu internaţional atât la nivel regional cât şi global.

Am putea apela la exemplul Uniunii Europene5, care a asigurat o perioadă de 
pace şi stabilitate fără precedent în Europa sfârşitului de secol XX şi început de secol 
XXI. Această organizaţie a generat nu doar un nivel ridicat de dezvoltare economică 
pe continent, ci şi o nouă abordare a securităţii, întemeiată pe soluţionarea paşnică 
a disputelor şi pe cooperarea internaţională multilaterală prin intermediul unor 
instituţii comune. Desigur că un rol crucial în asigurarea securităţii europene l-a jucat 
SUA, atât prin sprijinul acordat integrării europene, cât şi prin angajamentele de 
securitate faţă de Europa luate în cadrul NATO.

Prin contrast cu aceste evoluţii pozitive din vestul continentului, în alte părţi 
ale Europei, şi mai ales în Balcani, s-au înregistrat după 1990 o suită de crize, care 
s-au derulat în contextul reaşezărilor geopolitice ce au urmat sfârşitului Războiului 
Rece6. O caracteristică esenţială a acestora a fost aceea că ele au avut loc, cel mai 
adesea, în interiorul statelor şi mai puţin între acestea.

În această perioadă, forţe militare provenind din Europa au fost trimise 
în străinătate mai mult decât în orice altă perioadă, inclusiv în regiuni precum 
Afganistan, Republica Democrată Congo sau Timorul de Est.

2. Puterea actorilor în analiza geopolitică şi geostrategică

La nivel mondial încheierea Războiului Rece a determinat, cel puţin din punct 
de vedere militar, trecerea de la bipolarism, în care cele două mari blocuri militare 
îşi adjudecau capacitatea de a asigura controlul exercitat prin cele două mari puteri 
militare – SUA şi U.R.S.S. – asupra zonelor lor de interes, bine delimitate geografic, 
la o lume unipolară, în care SUA deţin o poziţie dominantă, la foarte mare distanţă 
de orice alt stat. Această putere este manifestată îndeosebi în domeniile militar, 
4  Boutros Boutros-Ghali, Agenda forPeace:Preventive  Diplomacy, Peace-making and  Peace-keeping , http://www.
un.org/Docs/SG/agpeace.html
5 Prof. univ. dr. Liviu Mureşan, coord, Politica europ eană d e s ecuritate şi apărare - element d e i n f l u e n ţare a acţiunilor 
României în domeniulpoliticii de securitate şi apărare  http://66.249.93.104/search?q=cache:Ph3kqp1a424J:www.
ier.ro/PAIS/PAIS2/ R o / s t u d i u l 4 . p d f + m e d i u l + i n t e r n a t i o n a l + d u p a + r a z b o i u l + r e c e & hl=ro
6  Ibidem
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economic, tehnologic, financiar etc., astfel încât SUA îşi permit adeseori să trateze 
problemele din mediul internaţional de o manieră foarte directă, chiar brută, în sistem 
hardpower, cu actori inernaţionali cu potenţial mult mai scăzut.

Deşi o astfel de afirmaţie ar părea, la o primă vedere, insuficient de profundă, 
faptul că SUA îşi pot impune oricând şi oriunde în lume interesele reprezintă o 
realitate cu efect geopolitic major. Realitatea demonstrează, totuşi, că puterea aparent 
nelimitată a acestui actor este contrabalansată de anumite limitări, îndeosebi în 
resurse energetice de care economia americană este dependentă, deci există din acest 
punct de vedere o sursă de vulnerabilitate.

Dimpotrivă, chiar dacă Federaţia Rusă, urmaşa defunctei URSS, principalul 
competitor al SUA în epoca bipolarismului, deţine, tocmai datorită accesului la resurse 
energetice, o poziţie ,,tare” în spaţiul eurasiatic, deşi, din punct de vedere economic 
şi tehnologic, acest actor înregistrează o cădere accentuată. Politica statului rus de 
a menţine un nivel înalt tehnologic în domeniul militar, capabil să contrabalanseze 
tendinţele tot mai tehnologizante ale armamentelor americane este încă în măsură să 
asigure un astfel de nivel, în detrimentul sectorului economic şi social civil, în care se 
manifestă mari limitări. Cât timp se va putea menţine un astfel de echilibru depinde şi 
de alţi factori, dintre care cel social, îndeosebi cel cultural sau factorul ecologic sunt 
foarte importanţi şi, ca atare, trebuie luaţi în consideraţia, atunci când se face o astfel 
de analiză a configurărilor şi reconfigurărilor geopolitice. Această situaţie specială a 
statului rus asigură acestuia capacitatea de a se manifesta ca o reală putere regională, 
chiar globală, în relaţia cu vecinii, cu fostul ţările partenere, dar mai ales cu SUA, cu 
Uniunea Europeană sau cu alţi actori importanţi, cum ar fi alţi China, India, Iran etc.

Uniunea Europeană este actorul regional, care tinde să devină un important 
pilon global de securitate, cu rol foarte important – poate cel mai important – în 
reconfigurarea geopolitică a spaţiului euro-asiatic şi a spaţiului planetar. Ea îşi 
sprijină politicile şi strategiile pe capacitatea statelor membre de a-şi manifesta 
voinţa, bazându-se pe valori puternice şi interese comune, bine consolidate, pe 
cooperare, economie competitivă, progres social etc. De aici nu rezultă că Uniunea 
Europeană, ca actor major, ca actor principal al noilor reconfigurări geopolitice, 
este lipsit de vulnerabilităţi. Dimpotrivă, datorită faptul că ea însăşi se află într-un 
proces de construcţie şi consolidare, într-un spaţiu relativ restrâns, condensat, fără 
resurse şi deţinător al unei conflictualităţi cronice endogene, dar şi noilor presiuni, 
provocări, pericole şi ameninţări, îndeosebi asimetrice, această parte a continentului 
european, ca şi continentul european în ansamblul său, rămâne extrem de vulnerabilă. 
Vulnerabilităţile Uniunii sunt legate în primul rând de resursele energetice, îndeosebi 
în relaţia cu Federaţia Rusă. Renegocierea destul de îndelungată a unui nou acord 
de colaborare şi parteneriat între UE şi Federaţia Rusă, care se va finaliza, probabil, 
în condiţii avantajoase pentru ambele părţi, arată cât de dificilă este construcţie 
geopolitică în spaţiul euro-asiatic.

Puterea economică şi piaţa de consum sunt principalele atu-uri ale Uniunii 
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Europene ca actor regional. Dar cel mai important, cel mai complex şi cel mai dificil 
element al reconfigurărilor geopolitice rămâne cel al securităţii.

Practic, experienţa perioadei post Război Rece a arătat că nici un stat, nici 
măcar o superputere precum SUA, nu poate aborda problemele globale de securitate 
de unul singur.

În acest context, după 1990 şi, mai ales, după 1998, Uniunea Europeană a 
dat un nou impuls eforturilor de întărire a securităţii şi de definire a dimensiunii de 
apărare la nivel european. Dezvoltarea unei politici externe şi de securitate comune 
a inclus şi ideea definirii unei politici comune de apărare, menţionată în mod explicit 
în Tratatul de la Amsterdam.

Henry Kissinger aprecia faptul că „în pofida absenţei unei ameninţări 
unificatoare, percepute în comun, geopolitica nu a dispărut ca element al politicii 
internaţionale, dar trebuie precizat că nu mai are caracteristile care i se atribuiau 
acum câteva decenii în urmă””7

Geopolitica, aşa cum se poate deduce şi din cele arătat mai sus, observa, 
acoperă cel puţin trei cîmpuri de analiză şi cercetare, care pot fi formulate astfel:

Acţiunea geopolitică/realitatea geopolitică apare ca rezltat al interacţiunii 
dintre actorii mediului internaţional la nivel regional sau global;

Teoria, analiza şi scenariul geopolitic sunt rezultatul observării, cercetării si 
analizei interacţiunii actorilor în mediul internaţional;

Doctrina şi cartografia de propagandă geopolitică, sunt produsul politizării şi 
ideologizării discursului geopolitic. De cele mai multe ori, acestea nu se regăsesc în 
realitatea geopolitică, ci doar sugerează cititorului o “realitate” pentru a-i determina 
un anume tip de convingeri si comportament social.

Realitatea geopolitică este parte a relaţiilor internaţionale care apar ca urmare 
a interacţiunilor dintre actorii mediului internaţional într-o zonă geografică sau alta. 
O situaţie geopolitică poate fi definită ca o rivalitate de putere de mai mare sau 
mai mică anvergură între actorii care îşi afirmă sau dispută interesele într-un spaţiu 
geografic dat.

3. Interesele actorilor în analiza geopolitică şi geostrategică.

Teoria geopolitică are drept principal scop să evidenţieze modalităţile prin care 
un actor al sistemului relaţiilor internaţionale poate să-şi impună propriile interese 
într-un spaţiu geografic sau altul. În acest proces de articulare a politicului cu spaţiul 
geografic, actorii sunt forţele politice care intră în relaţii („joc”) într-un spaţiu, în 
7 A se vedea pe larg, Richard Ek, A revolution in military geopolitics?, în „Political Geography” 19 (2000) pp. 841–
874, www.elsevier.com/locate/polgeo; Hervé Couteau-Bégarie, Géostratégie: le mot et la chose, în „Strategique”, 
nr. 58, 2/1995, pp. 7-26; Colin S. Gray, Geography and Grand Strategy, în „Comparative Strategy”, nr.10, October-
December 1991, pp. 311-29; David Hansen, The Immutable Importance of Geography, în „Parameters”, nr.27, Spring 
1997, pp. 55-64; John Hillen and Michael P. Noonan, The Geopolitics of NATO Enlargement, în “Parameters” , nr. 28, 
Autumn 1998, pp. 21-34; Gerald Robbins, The Post-Soviet Heartland: Reconsidering Mackinder, în „Global Affairs”, nr. 
8, Fall 1993, pp. 95-108
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funcţie de interese şi de puterea de care dispun şi nicidecum de mediul geografic în 
sine8. Astăzi confruntarea din spaţiul geografic este prelungită, datorită computerului 
şi a internetului în spaţiul virtual. În acest tip de spaţiu, nu mai are relevanţă nici una 
dintre schemele geopoliticii clasice.

Cât de actual este ceea ce sesiza, cu aproape o jumătate de veac în urmă, 
profesorul Ion Conea, care afirma că geopolitica nu studiază spaţiul geografic, 
deoarece ea doar „ne sugerează ideea de dimensiune” şi ca atare va trebui să studieze 
„jocul politic dintre state”, pe care uneori îl mai defineşte şi cu noţiunea de „presiune 
dintre state”.

Acţiunea Iraqului de anexare a Kuweitului, de exemplu, ar fi trezit poate tot 
atâta interes pentru marii actori ai lumii contemporane – SUA  Rusia, Japonia, Franţa, 
Germania etc. –, cât i-au interesat şi alte conflicte din Africa, dacă aceste state nu ar 
fi dispus de una din cele mai mari rezerve de petrol ale lumii. Exemplele ar putea 
continua şi cu alte spaţii geografice cum ar fi Asia Centrală sau America Latină, unde 
tot resursele energetice vor determina ca marii actori ai mediului internaţional să nu 
fie indiferenţi faţă de ceea ce se petrece din punct de vedere politic, economic sau 
social.

Puterea pe care actorii din mediul internaţional o au poate determina, în 
contexte propice, acţiuni pentru realizarea intereselor lor. Aceste interese sunt 
legate, în primul rând, de necesitatea prezervării valorilor politice, culturale, sociale 
economice ale acestora. 

Tipologia actorilor clasici sau non-clasici, a domeniului în care fiecare dintre 
ei acivează, poate genera ponderi diferite ale tipologiei intereselor. Multitudinea 
interacţiunilor dintre aceşti factori, puterea lor de decizie în cadrul instituţiilor 
internaţionale crează însă o ţesătură de posibilităţi de cooperare între aceşti actori, 
de implicare, mai puternică sau mai diluată, în funcţie de gradul de complexitate, de 
interesele efective şi de şansele întrevăzute de fiecare dintre aceştia de a-şi atinge 
propriile scopuri.

Aceste interese au determinat analiştii şi specialiştii în relaţii internaţionale 
să se aplece cu maximă atenţie asupra schimbărilor care au loc astăzi în ceea ce 
priveşte locul şi rolul actorilor în mediul internaţional. Răspunsurile nu sunt nici 
simple şi nici uşor de dat. Un grup important de analiști consideră că desfăşurările şi 
reconfigurările geopolitice au loc într-un sistem de interdependenţe care adeseori trec 
graniţele geografice convenite între state, ca actori clasici. Acest lucru se datorează 
rolului din ce în ce mai important, determinat de interese tot mai puternice al unor 
instituţii politice, economice, financiare, militare, ş.a.m.d. în urmărirea unor interese 
de grup. 

Transformările petrecute în economia mondială, mondializarea informaţiilor, 
globalizarea problemelor de securitate au adus în postura de actori principali ai 
fenomenului geopolitic contemporan puterile non-statale, în care organizaţiile 
8 Gearoid Ó Tuathail , op. cit. în loc. cit.  
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transnaţionale, internaţionale sau supranaţionale vor juca un rol deosebit. În ceea ce 
priveşte multiplicarea actorilor în peisajul actual al relaţiilor internaţionale în raport 
cu perioada Războiului Rece, fostul director al Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA) 
din SUA afirma: „Da, noi am ucis un dragon uriaş (aluzie la fosta URSS - n.a.) dar 
acum trăim într-o junglă în care mişună în dezordine o varietate de şerpi veninoşi. 
În multe privinţe a fost mult mai uşor să ţinem urma dragonului”.

În lumea de după Războiul Rece, în care problemele apărute în interiorul unor 
actori clasici ai scenei internaţionale – statele – au generat grave crize politice şi 
militare, intervenţia SUA şi a unor actori nonstatali cum a fost cazul NATO ,OSCE, 
UE a fost decisivă pentru salvarea multor situaţii. Operaţiunile de menţinere a păcii 
au devenit o caracteristică a relaţiilor internaţionale şi practic nu există problemă în 
care ONU să nu fie implicată direct, însă, trebuie adăugat faptul că, fără implicarea 
marilor actori, în special a SUA, organizaţia nu ar fi rezolvat nici una dintre problemele 
apărute în perioada de după Războiul Rece.

Statul, la rândul său, este principalul subiect de drept internaţional recunoscut, 
care, în mediul internaţional, îşi asumă respectarea unor minime reguli şi principii de 
drept în ceea ce priveşte comportamentul, astfel că el va continua să fie actorul cel 
mai important al sistemului internaţional contemporan9. In raport cu proprii cetăţeni, 
poate fi controlat, iar pe de altă parte este legitim să le reprezinte interesele în 
momentul când actorii nonstatali le încalcă drepturile. Puterea sa de manifestare este 
determinată de capacitatea de a îndeplini atât cerinţele unei prezervări ale valorilor 
în interior cât şi în relaţiile cu ceilalţi actori din sistemul internaţional, bazându-se pe 
capacitatea sa de a gestiona resursele pe care le are la dispoziţie la un moment dat: 
politice, economice, sociale etc.10.

4. Percepţiile actorilor în analiza geopolitică şi geostrategică.

Atunci când analistul politic operează în relaţiile internaţionale, nu are de-a 
face cu realităţi absolute, ci doar cu reprezentări subiective şi adesea contradictorii 
ale realităţii. O simplă lectură a presei dintr-o ţară sau alta, pentru a ne informa despre 
disputa geopolitică şi geostrategică a resurselor energetice, de exemplu, ne arată că 
vom avea un pluralism de imagini şi percepţii deiferite.

Percepţiile au întotdeauna, ca finalitate, crearea unei imagini complexe 
despre sine, dar si în relaţie cu ceilalţi. Extinzînd aceasta realitate la nivelul 
relaţilor internaţionale, putem deduce faptul că fiecare actor din sistemul relaţiilor 
internaţionale, fie el clasic sau nonclasic, va dezvolta o percepţie proprie atât în ceea 
ce priveşte stadiul în care se află la un moment dat, capacitatea sa de a acţiona într-un 
anumit context, în raport cu interesele sale, cât şi în ceea ce priveşte posibilităţile de 
9 Martin Show,The State of Internationa Relations, în vol. SarahOwen-Vandersluis, The State and Identity 
Construction in International Relations, Macmillan, London, 2000, p. 7-30;
10 Michael Zurn,TheState in The Post –National Constellation-Societal Denationalization and Multi-Level 
Governance,în Arena Working Papers,no.35,1999. 
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interacţiune cu alţi actori.
Percepţia poate acţiona în analiza fenomenului politic ca factor de cunoaştere, 

atunci când ea este conformă cu relitatea, ca element de influenţare, atunci când se 
urmăreşte exacerbarea unei anumite imagini, cu scopul de a suplini anumite lipsuri 
de care cel care realizează propaganda este conştient, sau ca element de inhibare a 
comportamentului în relaţiile internaţionale, atunci când ea este subdimensionată.

5. Metode şi instrumente de analiză

Problematica abordată de geopolitică şi geostrategie poate fi de o amploare 
diversă, şi are legătură cu politica statelor şi a altor actori de pe scena vieţii 
internaţionale. Pentru a le descifra interesul pe care aceştia îl au sau îl manifestă 
global ori pe un anumit spaţiu se poate face apel şi la metodele şi instrumentele de 
analiză geopolitică.

Analistul în domeniul geopoliticii şi geostrategiei observă şi cercetează 
modificările intervenite în raporturile de putere la nivel global sau pe un anume 
spaţiu supus studiului, evaluează disputa de interese/cooperarea dintre actori şi poate 
anticipa sensul unor evolutii politice, economice sau strategice. Şi, nu în ultimul 
rând, trebuie să poată discerne între un produs de propagandă geopolitică şi o analiză 
geopolitică11

Echilibrul sau dezechilibrul de putere, disputa sau cooperarea în realizarea 
intereselor pe care actorii le au la un moment dat sunt cele care dau, în ultimă instanţă, 
starea sistemului relaţiilor internaţionale, deci a mediului geopolitic. Echilibrul a fost 
întotdeauna asociat cu pacea şi securitatea. Intensitatea şi gradul de dezechilibru 
intervenite la un moment dat în ecuaţia de putere au condus la stări de criză, conflicte 
de toate felurile – diplomatice, economice, ideologice etc. – şi, în ultimă instanţă, la 
război.

Locul unui actor în ecuaţia de putere şi mai ales poziţia în relaţiile pe care 
acesta le are cu ceilalţi îi definesc poziţia geopolitică, ce nu trebuie confundată cu 
poziţia sa geografică.

Prima este definită în spectrul relaţiilor dintre actori, care de obicei sunt 
neglijaţi de geografie, pe când a doua este definită de situarea pe glob a unui stat. 
Dacă poziţia geografică este statică, cea geopolitică se caracterizează printr-un grad 
ridicat de dinamism, care, la rândul lui, poate fi influenţat de o serie întreagă de factori 
obiectivi şi subiectivi, între care, interesul şi voinţa politică au un rol hotărâtor.

Poziţia geopolitică a unui stat – actorul cel mai des întâlnit în analiza geopolitică 
– poate să fie, în unele momente ale istoriei sale, una favorabilă, una defavorabilă sau 
una fără importanţă.

Când o ţară se găseşte într-o constelaţie de raporturi binevoitoare şi reciproc 

11 ThomasM.Edwards.InformationGeopolitics: Blurring the Lines of, Sovereignity, în http//dsp-psd.pwgsc.gc.ca/
Collection/E2-332-2000E.pdf. 
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avantajoase cu alte state şi organizaţii sau organisme internaţionale, ea se află într-o 
poziţie geopolitică favorabilă, după cum poziţia sa geopolitică poate să fie una 
extrem de dificilă, aşa cum a fost cazul statului român, în vara anului 1940, când 
datorită raporturilor precare pe care le avea cu ţările vecine şi a izolării totale în 
planul relaţiilor internaţionale, acesta a pierdut importante teritorii.12

Potenţialul de putere scăzut, incapacitatea diplomatică în multiplicarea puterii 
prin alianţe cu acei actori care aveau interese în spaţiul românesc, au determinat 
poziţia geopolitică precară pe care ţara noastră a avut-o la jumătatea secolului XX.

Geopolitica dă posibilitatea descifrării tendinţelor de evoluţie şi stării viitoare 
a sistemului relaţiilor internaţionale. Geopoliticianul, spre deosebire de istoric, prin 
produsele cercetărilor sale, îşi exprimă “voinţa sa de anticipare a funcţionării lumii 
într-o lume logică”13. Se poate aprecia, prin urmare, că între obiectele de studiu ale celor 
două discipline se pot stabili raporturi de complementaritate. Liniile de continuitate, 
perenitatea unor fenomene şi procese care sunt organic legate de funcţionalitatea 
şi criza sistemului relaţiilor internaţionale pot fi descifrate în cercetarea şi analiza 
istorică. Acestea, la rândul lor, îşi pot găsi locul în fundamentarea cercetărilor şi 
analizei geopolitice14.

Corelaţii şi particularizări în ceea ce priveşte obiectul de studiu al geopoliticii 
se mai pot face şi cu alte discipline, cum ar fi de exemplu economia, demografia, 
politologia, sociologia etc. Acest fapt ilustrează caracterul interdisciplinar al 
obiectului de studiu al geopoliticii sau cum ar concluziona Christian Daudel: „Puţină 
istorie, puţină geografie, puţin din diverse aspecte ale actualităţii şi din noutăţile 
intelectuale, variate, dar cam mereu aceleaşi, acestea sunt ingredientele scriiturii 
geopolitice”15.

6. Teoria, analiza şi scenariul geopolitic.

Cu instrumente de lucru adecvate pentru observare, cercetare şi interpretare 
a ceea ce se petrece in mediul internaţional la un moment dat şi folosind tehnici de 
cercetare proprii, oamenii politici şi analişti iau sub “lupă” rivalităţile de putere şi 
disputele de interese pe care le au actorii într-un spaţiu geografic sau în spaţiul web 
şi al reprezentărilor sociale.

Dacă aruncăm o privire de ansamblu asupra cercetărilor geopolitice se poate 
lesne observa că produsele cercetării, în funcţie de scopul urmărit, se structurează 
12 A se vedea pe larg, Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, Anul 1940.Drama românilor din tre Prut şi Nistru, Editura AISM, 
1992; Vitalie Văratic, Şase zile din istoria Bucovinei, Institutul Bucovina—Basarabia ,2001; Valeriu Florin Dobrinescu, 
Bătălia diplomatică pentru Basarabia.1918-1940, Institutul European, Iaşi, 1991; Anatol Petrencu, Basarabia in al 
doilea război mondial(1940-1941), Chişinău, 1997; Ion Şişcanu, Vitalie Văratic, Pactul Ribbentrop-Molotov şi 
consecinţele lui pentru Basarabia, Chişinău, 1991 etc.  
13 Christian Daudel Geografie, Geopolitică și Geostrategie: termeni în schimbare, vol. I, Editura Glasul Bucovinei, 
Iași, 1994, p. 303
14 http://www.tice-hg.net/IUFM/plc1/geoclassique.htm.  
15 Christian Daudel op.cit., p. 303 
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în două părţi distincte. Teoria mai mult sau mai puţin sistematizată, care tinde să se 
integreze în câmpul disciplinelor şi subramurilor teoriei relatiilor internaţionale, şi 
doctrina, cu partea ei inseparabilă, cartografia de propagandă geopolitică, având 
drept scop fundamental justificarea politicii unui actor în funcţie de interesele pe care 
acesta le are într-un spaţiu geografic dat.

Chiar dacă nu sunt împărtăşite aserţiunile potrivit cărora „cartografia fascinează 
dar nu ne învaţă nimic”16, trebuie totuşi acceptat faptul că harta geopolitică poate să 
se constituie într-un instrument de manipulare a opiniei publice.

Hărţile geopolitice nu conţin, de obicei, explicaţii asupra modului de construire 
şi proiectare a lor; ele sunt prezentate ca şi cum ar reproduce fidel o realitate 
geopolitică într-un spaţiu geografic sau altul, însă acestea nu sunt în mod necesar 
reprezentări obiective, neutre. Hărţile geopolitice, care sunt folosite ca suport pentru 
propaganda unui actor (stat, organizaţie inter sau supranaţională etc.), nu sunt un 
produs exclusiv al zilelor noastre. Ele au fost folosite cu precădere în secolul al XX-
lea, în perioadele de tensiune, criză sau conflict în sistemul relaţiilor internaţionale 
practic de toţi actorii, însă statele totalitare au împins lucrurile până la absurd. Hitler, 
Mussolini, Stalin, ca să ne referim la principalii şi cei mai cunoscuţi dictatori ai 
jumătăţii de veac XX, şi-au justificat politica agresivă faţă de alte state prin aşa zise 
teorii geopolitice, în fapt cartografie şi propagandă pe suport geopolitic.

Asemenea produse ale cartografiei geopolitice de propagandă au circulat şi 
în perioada Războiului Rece atât în Vest, cât mai ales în Est. Acestea trebuiau să 
justifice, dar mai ales să convingă opinia publică despre necesitatea înfrângerii răului 
care era reprezentat de partea adversă. Spaţiile colorate în roşu şi albastru despărţite 
de „cortina de fier”, deveneau, pe aceste hărţi, ţinte care trebuiau neutralizate sau 
cucerite. Nu se ţinea cont de faptul că această „cortină de fier” era „permeabilă” 
din punct de vedere diplomatic (celebrul telefon roşu care lega Kremlinul de Casa 
Albă!), economic, sau mai ales imagologic17.

Hărţile geopolitice devin astfel un suport/vector de propagandă şi justificare 
a politicii promovate de un actor într-un spaţiu de interes. Acestea sunt proiectate 
anume pentru a canaliza gândirea cititorului/privitorului pe direcţiile dorite de cei ce 
le comandă18.

Având în vedere că, în viitor, rolul imaginii în transportul informaţiei va spori, 
nu se întrevede vreo diminuare a rolului hărţilor geopolitice de propagandă.Acest 
lucru este determinat şi de folosirea hărţilor pe scară largă şi în mass media.

Mulţi analişti iau în dezbatere problema selecţiei informaţiilor de către 
jurnalişti19. Care sunt criteriile şi cât sunt acestea de neutru politic atunci când este 
prezentată o dispută geopolitică sau chiar un conflict? Gerard Dussouy afirma „că 
16 Franck Debié, Este geopolitica o ştiinţă ? Un aspect al geografiei politice a lui Peter Taylor, în vol. E. I. Emandi, G h 
. B u z a t u , V . S . C u c u,  „Geopolitica”, Editura „Glasul Bucovinei”, Iaşi, 1994 p. 316
17  Robert English and Jonathan J.Halperin, The Other Side. How Soviets and Americans Perceive Each Other, 
Transaction Books, New Brunswick (USA)and Oxford(UK), 1991, pp. 57-78.
18 Sterie Ciulache, Influenţe asupra percepţiilor lumii politice, în vol. E. I. Emandi, G h . B u z a t u , V . S . C u c u , op. cit., p. 326. 
19 Simona Stefănescu, Media şi conflictele, Editura Tritonic, Bucureşti, 2004, pp. 19-23. 
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înţelegerea sau interpretarea hărţii mondiale nu este o activitate perfect neutră. 
Diferenţele de obiectivitate în forma cartografică ale spaţiului internaţional sunt 
adesea imagini preconcepute sau interesate”

Pentru a fi eficientă, propaganda va uza în continuare de toate strategiile 
şi metodele de transport la ţintă al informaţiilor, inclusiv de cele specifice teoriei 
geopolitice. Totuşi în condiţiile în care astăzi nimeni nu mai confundă discursul 
politic cu teoria şi analiza politică, nu credem că se mai poate pune semnul egalităţii 
între propaganda pe suport geopolitic şi analiza sau prognoza geopolitică.

Spaţiul nu este un „actor” al istoriei, care să determine într-un mod sau altul 
derularea evenimentelor politice, ci este suport/mediu în care actorii implicaţi în 
fenomenul geopolitic contemporan îşi dispută interesele potrivit locului şi rolului 
pe care îl ocupă în relaţiile internaţionale. Inţelegerea rolului pe care îl joacă spaţiul 
(geografic/web) în disputa geopolitică nu înseamnă că respectivul analist a descoperit 
legităţi imuabile care vor conduce automat actorii care îşi dispută interesele la 
rezultate dinainte ştiute. 

Concluzie

Dacă am privi astfel geopolitica, atunci politica externă a statelor poate 
să devină un joc pe o “mare tablă de şah”, lumea o confruntare între puterile 
continentale şi cele maritime, o cionire intre civilizaţii şi alte asemenea produse care 
nu au prea multe în comun cu analiza şi cercetarea ştiinţifică în domeniul relaţiilor 
internaţionale. Asemenea “produse “ geopolitice pot să aibă urmări pentru mediul 
internaţional dacă reuşesc să cucerească mintea oamenilor politici care să le aplice în 
practica diplomatică20.

Urmările negative produse de asemenea mituri geopolitice ar putea fi evitate 
prin abandonarea determinismului geografic rigid. Valoarea spaţiului pentru acţiunea 
geopolitică este determinată, după cum vom vedea ulterior, de elemente obiective ce 
pot fi plasate în sfera economicului, politicului, războiului sau chiar a ideologicului şi 
PR-ului dar nu poate determina direct politica unui actor sau altul în sistemul relaţiilor 
internaţionale. Afirmaţia atribuită de istorici lui Napoleon Bonaparte, conform căreia 
„politica statelor este în geografia lor”21 era îndreptăţită pentru o analiză făcută în 
secolul al XIX-lea, astăzi poate avea doar valoare istorică.

20 Gearoid Ó Tuathail, „Problematizing Geopolitics: Survey, Statesmanship and Strategy,” Transactions of the 
Institute of British Geographers, 19 (1994), 261. 
21 Apud Hervé Couteau-Bégarie, op. cit, în loc. cit., p. 8; 
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Royal College of Defence Studies 
Seaford House 

37 Belgrave Square 
SW1X 8NS

 
  Instituţie de renume pe plan internaţional, Colegiul Regal pentru Studii de 
Apărare de la Londra (RCDS) pregăteşte ofiţeri superiori şi funcţionari din Marea 
Britanie şi alte ţări şi viitori lideri din sectoarele public şi privat pentru înalte 
responsabilităţi în cadrul organizaţiilor respective, prin dezvoltarea competenţelor 
lor analitice, cunoştinţe de apărare şi de securitate internaţională, în  viziune 
strategică”.

 In această prestigioasă instituţie de învăţământ strategic, au studiat, 
începând cu anul 1995, şi ofiţeri ai Armatei României.

 Primii doi absolvenţi sunt generalul dr. Constantin DEGERATU, în anul 1995, 
şi generalul de brigadă dr. Constantin-Gheorghe BALABAN, în anul 1996. Ambii 
absolvenţi sunt, în prezent, cadre militare în rezervă sau în retragere, şi îşi continuă 
activitatea în cadrul Universităţii Creştine « Dimitrie Cantemir « din Bucureşti, în 
calitate de cadre didactice universitare şi cercetători ştiinţifici (director şi director 
adjunct) la Institutul de Studii de Securitate !Dimitrie Cantemir «

Colegiul RCDS este o instituţie de învăţământ superior post universitar, de 
nivel strategic, concentrat pe probleme de securitate şi apărare, precum şi la nivelul 
deciziei guvernamentale naţionale şi la nivel internaţional. Durata cursurilor un an 
universitar. 

La cursurile RCDS participa cursanţi din Marea Britanie şi dintr-un foarte 
mare număr de pe toate continentele, ceea ce oferă o bună oportunitate şi un prilej 

COLEGIUL REGAL DE STUDII  
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unic de  dialog strategic internaţional, de comunicare în planul expertizei ştiinţifice 
şi strategice a deciziei guvernamentale şi la nivelul comunităţii internaționale, în 
deplină consonanţă cu cerinţele şi exigenţele mediului de securitate. Colegiul RCDS 
oferă o experienţă unică, în stil britanic, foarte consistentă şi la cel mai înalt nivel 
ştiinţific, care se transmite în toată lumea. Absolvenţii Colegiului devin mesagerii unui 
stil de gândire realist, pragmatic şi responsabil, bazat pe o cultură strategică extrem 
de bogată şi de diversificată, pe o cunoaştere perfectă a structurilor decizionale din 
toată lumea, a rolului acestora în edificarea mediului de securitate şi a modalităţilor 
de asistare şi optimizare a deciziei strategice.

In acest scop, membrii fiecărui curs RCDS,beneficiază de o bogată bază de 
documentare, de reţele şi baze de date unice, actualizate în fiecare moment, precum şi 
de experienţa unor conferenţiari de excepţie din toată lumea. Această componentă a 
sistemului de pregătire este consolidată şi completată de un sistem unic de călătorii de 
studii şi de documentare pragmatică pe toate meridianele globului. Colegiul asigură 
o bază de comunicare unică între membrii săi, facilitează contacte şi prietenii care 
durează o viaţă şi care se concretizează într-o comunicare permanentă şi consultări 
benefice în folosul tuturor ţărilor şi instituţiilor care şi-au trimis oamenii la studii 
aici.

Toţi cei care participă la acest Colegiu devin membrii pe viaţă ai acestei 
prestigioase instituţii, participă la evenimentele importante împreună cu familiile, 
împărtăşesc aceleaşi valori, indiferent de naţionalitate ori confesiune, întrucât RCDS 
ştie să respecte oamenii aşa cum sunt, să conexeze în aceleaşi structuri de gândire 
strategică valorile lor, să realizeze o mare comunitate indestructibilă. Există o 
cultură organizaţională de excepţie a acestei instituţii care se adaugă în patrimoniul 
de valori al fiecărui absolvent, fiecare absolvent mândrindu-se, la rândul său, cu 
şansa pe care a avut-o de a studia şi a deveni absolvent al Royal College of Defence 
Studies din Londra.
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General de brigadă(r) Prof.univ.dr. Constantin ONIŞOR1

Autorul abordează o problematică diversă 
şi complexă privind noile dimensiuni 

ale securităţii moderne din domeniul cercetării 
ştiinţifice, fructificând o experienţă personală 
bogată, atât în structuri de conducere de nivel înalt, 
cât şi în structuri specializate. Autorul a efectuat o 
investigare ştiinţifică temeinică în vederea pregătirii 
acestei lucrări şi a fructificat în mod excelent 
experienţa personală dobândită în sistemul naţional 
de cercetare ştiinţifică, precum şi „în afara” acestuia, 
concomitent cu studiul a numeroase lucrări de 
specialitate, de referinţă din ţară şi din străinătate. 

Începutul secolului XXI evidenţiază 
dezvoltarea societăţii informaţionale bazată pe 
cunoaştere, tendinţa de globalizare a structurilor 
din diferite domenii (politic, economic, militar, 
de cercetare ş.a.), până la nivelul individului. În 
acest context, cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 

tehnologică şi inovarea sunt solicitate să se conecteze la dimensiunile de securitate şi 
în alt mod decât cel tradiţional. Astfel, au apărut noi tipuri de concepte multicriteriale 
şi lucrative într-un spectru larg de cerinţe şi nevoi ale securităţii moderne, care au 
permis reducerea timpilor de reacţie la diferiţi stimuli, folosind în acelaşi timp şi 
sisteme informatice interconectate.

Cartea tipărită în cadrul editurii PROUNIVERSITARIA, Bucureşti, 2010, 
constituie o lucrare ştiinţifică bazată pe studiul aprofundat al sistemelor de securitate 
şi a problematicilor cercetării ştiinţifice apărute în ultimii ani în majoritatea statelor 
şi armatelor moderne, cât şi pe o abordare privind implicaţiile dezvoltării tehnologice 
şi inovării asupra domeniilor analizate privind transformarea sistemelor acţionale de 
1 Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”

IMPLICAŢIILE CERCETĂRII 
ŞTIINŢIFICE, DEZVOLTĂRII 
TEHNOLOGICE ŞI INOVĂRII  

ÎN SISTEMUL DE SECURITATE
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securitate, şi a capabilităţilor militare ale acestora.
Cerinţele şi exigenţele lucrării au obligat pe autor să folosească o structurare 

logică a prezentării rezultatelor investigării ştiinţifice, optând pentru şase capitole 
bine diferenţiate ca prezentare, fiecare cuprinzând părţi distincte pe problematica 
tematicii analizate.

Procese operaţionale complexe şi directe, imagini reale transmise cu ajutorul 
Internetului şi preluate de marile companii multi-media, inclusiv din domeniul militar, 
au generat reacţii diferite, ajungându-se la asistarea în direct a realizării securităţii 
moderne. Rapiditatea operaţiilor şi comunicării a avut un impact major şi asupra 
sistemelor/sectoarelor de securitate şi a dimensiunilor militare în ansamblu, mai ales 
în statele puternic dezvoltate informaţional şi tehnologic, generând în ultimii ani cele 
mai spectaculoase transformări.

 Cartea constituie o lucrare ştiinţifică de mare actualitate, cu perspectivă 
şi prospectivă îndelungate pentru activităţile strategice din sectorul/sistemul de 
securitate modernă, realizând pentru prima dată o analiză de fond a celor trei domenii 
noi şi vitale ale securităţii moderne, oferind soluţii pertinente de implementare a unor 
elemente de structură militară interoperabilă şi capabilităţi noi de securitate modernă.
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AGENDA ISS-CD

Institutul de Studii de Securitate din cadrul Universităţii Ctreştione „Dimitrie 
Cantemir” (ISS-DC) funcţionează de la 01 ianuarie 2010.

ISS-DC elaborează studii din domeniile securităţi, analize şi evaluări periodice 
ale mediului de securitate în zonele de interes pentru România, îndeosebi pentru 
sud-estul european şi pentru zona extinsă a Mării Negre. ISS-DC editează revista 
trimestrială „Univers Strategic”, în format tipărit, DVD-ROM şi on-line. În acest an, 
sunt planificate următoarele activităţi:

Nr. 
crt. DENUMIREA ACTIVITĂŢII DATA (PERIOADA DE 

DESFĂŞURARE)

1. Finalizarea studiilor planificate pentru 
anul 2010 şi a evaluării strategice Decembrie 2010

2 Atelier de lucru Octombrie 2010

3 Editarea şi elaborarea numerelor 4 
al revistei „Univers Strategic” Decembrie 2010 

4

Conferinţa ISS pe tema „Efecte 
pentru Zona Extinsă a Mării Negre ale 
politicilor şi strategiilor  de extindere a 
NATO şi UE”

Octombrie 2010

5
Seminarul anual al ISS pe tema 
„Componenta de securitate a 
modernizării societăţii”

noiembrie 2010
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Institutul de Studii de Securitate

Către colaboratori și cititori

Revista „Univers Strategic” – revistă trimestrială universitară română a 
Institutului de Studii de Securitate „Dimitrie Cantemir” – se doreşte a fi o publicaţie 
a tuturor celor interesaţi de domeniile securităţii. Paginile sale sunt onorate să 
găzduiască studii, articole, eseuri şi alte produse ale cercetării ştiinţifice elaborate 
de Institutul de Studii de Securitate „Dimitrie Cantemir”, 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 în 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 ştiinţifică 
a Institutului, informaţii şi analize pe temele cele mai acute ale domeniilor securităţii 
naţionale, regionale, internaţionale şi globale. 

Redacţia vă aşteaptă cu interes să vă exprimaţi atât în paginile revistei şi în 
dialog direct cu Institutul şi cu redacția, cât şi pe forum. Revista poate fi accesată la 
adresa: http://iss.ucdc.ro. 

Cei care doresc să publice articole în revistă pot aduce textul direct 
la redacție, 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, cu trimiteri bibliografice la subsolul paginii. 

Ne veţi găsi la adresa: 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

Institutul de Studii de Securitate
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

http://iss.ucdc.ro; email: iss@ucdc.ro sau office@ucdc.ro 
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