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EDITORIAL

ECCE HOMO!

Gheorghe VĂDUVA

Rezumat

Omul este o ființă complicată și sofisticată. Deși pare 
simplu și direct, în realitate, el concentrează, în Sinele său, 
întregul Univers care l-a generat. Din această perspectivă, omul 
este un fel de monadă cognitivă, informațională și, mai ales, 
creativă. Probabil că toate trăsăturile Universului în care trăim 
se centrează, se concentrează și se cumulează în această ființă 
gânditoare, deopotrivă, sensibilă, tenace, uneori îndoielnică, 
câteodată negativă și, totdeauna, imaginativă. De aceea, omul 
este considerat ca unica resursă nedegradabilă, singura care este 
capabilă să creeze și să modeleze Universul cunoașterii și să aducă 
valoare cognitivă adăugată. Comparativ cu tot ce există pe planeta 
Pământ și, probabil, în Univers – cel puțin în Universul nostru 
cognoscibil –, omul este o minune demiurgică, un izvor de cogniție, 
care vine de la Dumnezeu și care, probabil, conține, în universul 
Sinelui, universalitatea dumnezeiască. În același timp însă, omul 
este și cumulul sinergic da-nu, cuvântul și contra-cuvântul, faptul, 
Sinele și Alteritatea, macro și micro-cogniția, nano-cunoașterea, 
existența și non-existența, permanența și schimbarea, imuabilitatea 
și devenirea, armonia și conflictualitatea, pacea și războiul. De 
aici rezultă, probabil, vocația lui, șansa lui și orizontul lui de a 
se elibera continuu, înrobindu-se continuu, de a înlănțui infinitul, 
de a regenera nesfârșitul. Unitatea monadică desăvârșită a 
paradoxurilor infinite! Ecce homo!

Cuvinte-cheie: om, ființă, cogniție, reprezentare, îndoială, 
incertitudine, angoasă

Résumé

L’homme, c’est un être compliqué et sophistiqué. Même si, 
l’homme semble simple et direct, en réalité, il concentre, en son 
Soi-même, l’Univers entier qui l’a généré. De cette perspective, 
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l’homme est une sorte de monade cognitive, informationnelle et, surtout, 
créative. Probablement, toutes les caractéristiques de l’Univers  où nous 
vivons se centrent, se concentrent est se cumulent dans cette être pensive, 
en même temps, sensible, tenace parfois dubitative, quelque foi négative et 
toujours, imaginative. De ça, on considère l’homme comme l’unique ressource 
non dégradable, la seule qui est capable de créer et modeler l’Univers de 
la cognition et d’amener la valeur cognitive ajouté. En le comparant avec 
tout ce qui existe sur la Terre et, probablement en Univers – le moins dans 
notre Univers cognoscible –, l’homme est un miracle démiurgique, une source 
de cognition, qui vient de Dieu et qui peut-être, contient, dans l’Univers de 
Soi, l’universalité divine. Mais, en même temps, l’homme est aussi le cumul 
synergique oui-non, le mot et le contre-mot, le fait, le Soi et l’Altérité, macro 
et micro-cognition, nano-connaissance, l’être et non-être, la permanence et 
le changement, l’immuabilité et l’évolution, l’harmonie et la conflictualité, la 
paix et la guerre. De ça, on résulte, probablement, sa vocation, sa chance et 
son horizon de se libère continu, en s’asservir continu, d’enchaîner l’infini, de 
régénérer l’interminable, L’unité monadique parfaite des paradoxes infinies ! 
Ecce homo ! 

Mots-clefs: homme, être, cognition, représentation, doute, incertitude, 
angoisse 

Nu știu dacă omului i se pot pune etichete, dacă este sau nu este ca un 
copac gânditor și vorbitor, dacă are sau nu are rădăcini, trunchi, ramuri 

și frunze, dacă este gând sau înțelepciune, sau și una și alta, dacă este un făcut din 
lut sau un lut făcut din tot ce există și merită sau nu să existe sau să piară. Pilat ar 
fi spus: Ecce homo, iar noi, cei din toate timpurile, am înțeles, înțelegem și vom 
înțelege din aceste două cuvinte, care generează un concept, mereu ce vrem noi, ce 
putem, adică ce ne duce mintea, sau ce ne convine. Sau ce vor alții să audă de la noi. 
Așa am să fac și eu, acum. Nu spun Ecce homo!, pentru că sună bine sau pentru că 
este un slogan cunoscut și dă bine ca titlu. Atâția oameni de seamă l-au gândit, l-au 
spus, l-au scris, l-au pictat, l-au cântat sau pur și simplu l-au folosit pentru a spune în 
dodii ce nu se poate spune direct, tranșant și asumat. Dar și pentru a arăta cu degetul. 
Desigur, omul este ceea ce este și nimic mai mult. Dar acest „ceea ce este” tușează 
nu numai lumina și nemărginirea, ci și adâncul tenebros, îndoiala, incertitudinea, 
teama, resemnarea, dezamăgirea, îngustimea, angoasa și multe alte lucruri care fac 
parte din acest Univers biped. Însuși faptul că omul, ca și pasărea, este biped pare 
o ciudățenie, o uimire și chiar o minune. Este o contra-natură. Încă o contra-natură. 
Pentru că nici un obiect, sau ce o fi el pe Terra, nu poate rămâne vertical și, în 
același timp, în echilibru stabil, decât numai și numai dacă se sprijină pe cel puțin trei 
puncte. Mă rog, pasărea are aripi, iar piciorușele nu-i servesc decât să staționeze și să 

EDITORIAL
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ancoreze pe crengi un trup ușor, orizontal sau să țopăie pe pământ. Omul nu are însă 
aripi, iar trupul lui nu este orizontal cu solul, ci vertical, de parcă ar vrea să aterizeze, 
să se înfigă în sol, spre nucleul dur al Terrei, sau să țâșnească în sus, spre cer și chiar 
dincolo de cer. Dar el, omul, nu este o ființă a văzduhului, ci a pământului, chiar dacă 
încearcă mereu să-și depășească starea și condiția, să zboare, să scape de gravitație, 
să exploreze Universul și, mai ales, să genereze o lume a cogniției. Cel puțin, așa 
pare, pentru că, la urma urmei, nimic nu este și nu poate fi definitiv, când vine vorba 
despre om.

Așa cum am mai spus1, omul se comportă pe Terra ca și cum n-ar fi de aici, ca 
și cum nu i-ar păsa dacă ceea ce face el doare pământul, dacă țărâna, iarba și copacul, 
apa și piatra acceptă sau nu ce face el pe pământ și ce are de gând să facă în drumul 
lui pe pământ și de la pământ spre nicăieri. Toate infrastructurile pe care le generează 
omul îi sunt necesare numai lui, nu și naturii. Imediat ce omul nu le mai întreține 
sau le părăsește, natura are grijă să se descotorosească rapid de ele. Pe Terra, azi, 
mai există doar vagi urme ale civilizațiilor de odinioară – a celor mai apropiate, 
desigur –, dar nu a rămas nimic din civilizațiile care s-or fi derulat în miliardele de 
ani de existență a planetei Pământ sub steaua Soare. Natura umană pare a fi o altfel 
de natură decât cea pământeană. Sau, în orice caz, omul vrea să facă pe Pământ 
ceea ce Pământului nu-i convine. Și, totuși, din punct de vedere biologic, omul nu 
se deosebește radical de celelalte vietăți care populează Terra. Toate au o inimă și 
un creier, oricât ar el de mic. Aici apare primul dintre paradoxuri. Omul este, din 
punct de vedere biologic, al construcției biologice, asemănător celorlalte ființe de pe 
Terra, dar se deosebește radical de ele, atât prin vulnerabilitățile lui la condițiile de pe 
planetă, care-i sunt, în mare parte, ostile, deși tocmai datorită lor poate trăi aici, cât 
și prin comportamentul lui care pare a fi unul de acceptare condiționată a realităților 
de aici, dar și unul de prospectare a unor căi de explorare a alor planete (exoplanete) 
și a altor sisteme, unde ar putea ajunge în caz de nevoie. Adică atunci când resursele 
vitale de pe Terra (aer, apă, hrană, foc, energie și minerale) se vor epuiza, iar specia 
umană va trebui să ajungă, folosind, probabil, forța antigravitațională, magnetismul 
cosmic sau un alt tip de forță și de scuturi pentru a putea trece dincolo de centurile 
de radiații Van Allen, desprinzându-se astfel din „închisoarea” de aici (sau din raiul 
de aici, rai care se va fi consumat într-o zi) și reluându-și drumul prin Univers. Nu 
știm dacă omul fizic, cel în carne și oase, va face asta, sau omul spiritual, omul-
fantomă, omul cognitiv, omul-energie, omul-monadă,  omul invizibil, omul capabil 
să-și schimbe frecvența, să-și adapteze structura și funcțiunile la alte cerințe decât 
cele de pe Terra, omul-cunoaștere, omul-ecuație, omul simbol, omul de dincolo de 
om, meta-omul, omul-gând, omul-înțelepciune. 

Recunoaștem că, azi, este foarte greu să imaginăm un astfel de om, chiar dacă 
putem merge cu gândul și cu închipuirea unde vrem noi. Omul de azi – care nu se 
deosebește fundamental de omul de cavernă, de omul de demult, de omul din peșteri, 
1  Gheorghe Văduva, Editorial: Umanizarea Terrei, Revista Univers Strategic nr. 4(12)/2012,pp. 9-27

EDITORIAL
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ale cărui oseminte le găsim cam oriunde în lume – nu pare a fi capabil de astfel de 
transformări, de astfel de deveniri. Nu există nicio dovadă palpabilă că omul de 
dinaintea omului ar fi făcut asta sau că un alt om, un alt ego, un alt univers-monadă, 
un posibil fost om cu frecvență variabilă, ca să spunem așa, există sau ar fi existat 
pe Terra sau pe undeva prin Univers, iar noi îi putem călca pe urme, îi putem prelua 
modelul sau noi înșine vom putea crea un astfel de model. Dar, însuși faptul că scriu 
aici și acum aceste cuvinte – și, fără îndoială, alte și alte milioane de oameni gândesc 
și scriu la fel despre ce am fi fost, ce suntem și ce am putea deveni – reprezintă 
probabil nu doar un gând fără sens, ci și un gând care ar putea deveni o speranță sau 
un proiect. 

Omul nu gândește însă linear și nici totdeauna consistent și coerent. Oricum, 
nu a ajuns încă la faza în care posibila evadare de pe planeta Pământ pe o altă 
planetă mai ospitalieră din sistemul solar sau din Univers să facă parte din gândirea 
și reprezentarea comună, din orizontul de așteptare și de proiectare al fiecăruia. 
Etapa în care se află oamenii, astăzi, pe Terra este una a colaborării interesate și 
condiționate pentru prosperitate, libertate, securitate și supraviețuire și, în același 
timp, una a insecurității endogene, a războiului om contra om, idee contra idee, 
gând contra gând, reprezentare contra reprezentare, realitate contra realitate. Rareori 
se întâmplă, pe planeta Pământ, ca un om să nu-l suspecteze pe alt om de gând 
ascuns, de rea credință, de politici și strategii ascunse, de stratageme și chiar de 
gânduri criminale. Chiar dacă omul de rând nu mai umblă astăzi cu pistolul la brâu, 
cu sabia la vedere, gata de luptă, și cu pumnalul ascuns în mânecă sau în carâmbul 
cizmei, aceste mijloace – sau echivalentele lor pe planul gândului și al atitudinii – se 
regăsesc aproape în fiecare. Ca o predispoziție, ca un mijloc de apărare sau de atac 
și, mai ales, ca o furie. Uneori, chiar și copiii – florile inocente ale speciei umane 
– au apucături sau tendințe comportamentale conflictuale, chiar sadice. Oricum, 
comportamentul unora dintre politicienii României – chiar și al unora dintre cei care 
apar toată ziua pe sticlă – este de o virulență egalată doar de cea a clanurilor de 
interlopi sau de unele rețele teroriste care declară război pe viață și pe moarte cui 
vor ele și nu se dau în lături de la nimic pentru a-și atinge scopurile și obiectivele. 
Armonia, politețea, comportamentul atent, preventiv, manierele elegante, dar mai 
ales suportul lor afectiv și cel cognitiv, rânduielile de odinioară, marile concepte 
și marile idealuri care au generat civilizația planetei – cunoaștere, cultură, valoare, 
demnitate, onoare, chibzuință, patrie, patriotism, iubire, compasiune, respect față 
de un alt, rușine, politețe, chiar și răbdarea de a-l asculta pe celălalt, de a asculta, 
în general, cumpătarea, efectul în timp al acelui cavalerism proverbial de tipul 
„tirez-vous, messieurs les anglais” etc. – au rămas undeva în ceața vremurilor bune. 
Astăzi, aproape totul se construiește pe fără-criterii. Și nu doar de azi, ci, probabil, 
dintotdeauna. Napoleon, spre exemplu, împăratul republican, generalul genial care 
a schimbat marea tactică, morala și obiceiurile războiului, n-a binevoit să respecte 
regulile dinainte de apariția sa și a îndrăznit să ducă războaie pe ploaie, pe ninsoare, 
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să atace prin surprindere, fără avertizarea inamicului, să concentreze rapid forțele 
și mijloacele la momentul potrivit și la locul dorit, astfel încât să realizeze acolo, în 
acel punct, raportul de forțe favorabil care să-i asigure victoria în acel sector, apoi, 
înainte ca inamicul să prindă de veste, printr-o altă manevră fulgerătoare, realiza 
superioritatea numerică și calitativă într-un alt sector și câștiga o altă bătălie. Singurul 
principiu care conta era acela că „les gros bataillons ont toujours raison”. Forța are 
totdeauna dreptate. La naiba cu celelalte principii, cu cavalerismul și cu tot ce mai 
inventaseră nobilii războaielor Europei! Dar nobilii aceștia nu l-au iertat. Nu numai 
pentru că a schimbat obiceiurile războiului, ci și pentru că nu era unul de-al lor. Nu 
era nici măcar francez… La Waterloo, au adus de patru ori mai multe forțe și marele 
Napoleon n-a mai reușit să zvârle grupările de manevră de acolo, acolo, iar generalul 
de Grauchy nu s-a dus unde-l chema glasul tunului, ci unde a primit ordin… Nici 
Sun Tzî nu le-a respectat în Arta războiului, nici indianul Kautilya în Arthashastra2, 
nici Alexandru Macedon, nici Hitler, nici Stalin, nici George Bush, nimeni.  

Omul moral al vremurilor de azi, al vremurilor în care trăim noi și, probabil, din 
care venim fără permis de ieșire, are moralitatea stratagemelor, a artei înșelăciunii, 
denumită și arta negocierii, a afacerii profitabile, a înrobirii celuilalt, chiar dacă 
majoritatea operelor nemuritoare săvârșite de mintea omenească au ridicat omenirea 
la rangul civilizației de azi. Raporturile dintre oameni rămân, în esența lor, raporturi 
de forță, ca și cele dintre state (aici realiștii lui Hans Morgenthau3 au încă dreptate), 
ca și cele dintre proiecte, planuri și idealuri. Forța economică, averea și banii, forța 
brațului, forța creierului, forța cuvântului sau a tăcerii, forța înțelepciunii sau a 
sfidării, forța imorală, forța brută sau forța cosmetizată… Toate, dar absolut toate 
dau dreptate lui Napoleon. Să ai un raport de forțe favorabil, chiar zdrobitor în 
favoarea ta, în locul potrivit și la momentul voit. Altruismul este doar o altă expresie 
a egoismului, foarte puțini oameni sunt capabili să aibă un păs sincer și dezinteresat 
pentru celălalt, dar de aici nu rezultă că omului nu-i pasă de semenul său, pentru că, 
nu-i așa, există încă sentimente pe lumea aceasta. 

Dar, războiul din Siria (Dumnezeu știe pentru ce!), războaiele (declarate sau 
nu, cu sau fără arme de foc) care au pus o mulțime de țări la pământ, mașinațiunile 
financiare care au distrus finanțele și economia României, prin politici și strategii 
absurde, antinaționale și antiumane, slugărnicia tagmei conducătoare, lipsa de 
patriotism a celorlalți, de fapt, a cvasitotalității celorlalți, lipsa de coerență și de 
consistență a legilor, gâlceava continuă, ochii bulbucați de pe ecrane, nepăsarea față 
de milioanele de români care au fost nevoite să ia drumul străinătății pentru a deveni 
slugi, tragedia uriașă generată de niște creiere îmbâcsite de interese meschine și de 
doctrine stupide, care se mai bat și astăzi pentru a distruge tot ce a mai din bruma 
de Românie, o Justiție care acționează după niște legi fărădelegi, toate acele procese 
pierdute de statul român la CEDO, ca și cum statul român ar fi terorismul numărul 
2  Kautilya’s Arthashastra, http://dharmarajya.swarnayug.org/uploads/1/2/1/8/12185983/arthashastra_of_chana-
kya.pdf 
3  Hans Morgenthau,  Politica între naţiuni, Iaşi, Editura Polirom, 2007
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unu al românilor și nu apărătorul lor, protectorul lor, Dumnezeul lor pământean… 
Nicăieri în lume nu s-a întâmplat așa ceva, nici măcar în imaginația celor care au 
creat uimitoarea literatură a tragicului…

Românii reprezintă în această parte a lumii, adică în centrul geografic al 
continentului, pe axa Marea Neagră Marea Baltică, o identitate civilizațională 
specială. Ei vorbesc o limbă elegantă, modernă și foarte bine structurată care nu 
seamănă cu nicio altă limbă din regiune, mai ales din vecinătate. Pe pământul 
românesc – ce a mai rămas din ce a mai rămas – se găsesc urme ale continuității unei 
civilizații milenare care a locuit aici continuu și care a generat, trecând prin toate 
furcile îngrozitoare ale mileniilor, poporul român de azi. Acest popor nu seamănă 
nici cu ucrainenii, nici cu bulgarii, nici cu turcii, nici cu sârbii, nici cu maghiarii. 
Toți vecinii noștri au venit aici. Noi nu am venit de nicăieri, noi suntem de aici. 
Amestecați cu cei care au trecut peste noi, umiliți, disprețuiți, decimați, făcuți sclavi, 
luați prizonieri. Dar tot aici suntem. Ei, bine, cei care conduc România nu înțeleg 
asta. Sau, și mai rău, nu le pasă. Dar nici nouă nu ne prea pasă, decât atunci când 
ne ajunge cuțitul la os. Abia atunci realizăm că nu suntem răsfățații lumii, ci doar o 
masă din care lumea extrage creiere, resurse și profit. 

Nu numai noi suntem așa, dar și noi facem parte din cei care sunt așa. 
România este țara cu cea mai mare emigrație de creiere, de populație, de slugi, de 
țigani cerșetori, de o0ameni necăjiți, în căutarea unui loc de muncă din toată Europa. 
Niciodată, în istoria lui milenare, dramatică și tragică, poporul român nu a trecut prin 
așa ceva. Nimeni nu i-a distrus vreodată tot, dar absolut tot ce a creat de-a lungul 
zecilor de ani, chiar dacă România a fost obligată să plătească, după ultimul război 
mondial, despăgubiri greu suportabile. I-a trebuie mai bine de o jumătate de veac 
nu doar pentru a le plăti, ci și pentru a se dezvolta, pentru a-și genera o economie 
națională, pentru a-și reface demnitatea umilită și distrusă de alții. 

Astăzi, noul sistem educațional nu-i mai învață pe copii istoria României, 
nu-i mai vorbește de valorile țării, de eroii neamului, țara nu-și mai cinstește cum 
se cuvinte eroii, nu-și mai strânge la piept fiii, nu-și mai rodește pământul, ci, 
dimpotrivă, și-l smulge de la sân și îl înstrăinează, ca și cum ai putea să dai la altul o 
parte din trupul tău – o mână, un plămân, un umăr sau 40 la sută din creier –, tinerii și 
unii dintre intelectuali vorbesc mai mult engleza decât româna și sunt foarte mândri 
de asta, clanurile de interlopi stăpânesc zone întregi din economie, din cartiere, din 
țară, Justiția sau, mă rog, o parte a acesteia, denumită DNA sau altfel, nu contează, 
pare o instituție fixistă, pătimașă și incultă, iar guvernele se schimbă ca izmenele 
puse la uscat pe o sfoară cu ghimpi, după cum bate vântul sau strălucește soarele 
creierelor prea mult încinse…

Omul, intrat în jocul păgubos al acestui timp în care banul, resursa, piața și 
arma fac legea și rânduiala, se înstrăinează a mia oară, redevine, tot așa, o neființă 
ingrată a ființei sale, sau ființează în haos, civilizația mausului n-o înlocuiește pe 
cea a barosului, ci doar o cibernetizează, iar omul nu mai rămâne măsura tuturor 
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lucrurilor, cum zicea Protagoras, ci lucrul neterminat al tuturor măsurilor luate de 
cei hazardați să le ia.

Desigur, încet, încet, civilizațiile de azi – chiar și cele șapte sau opt identificate 
de Huntington (occidentală, ortodoxă, sinică, hindusă, arabo-musulmană, niponă, 
africană și, eventual, latino-americană), dar, în realitate, aproape fiecare stat important 
de pe planetă reprezintă o civilizație sau o identitate civilizațională distinctă – 
se îndreaptă spre un summum al fiecăreia, care nu poate fi altul decât civilizația 
cognitivă. Toate civilizațiile și identitățile civilizaționale de pe planeta Pământ se 
întâlnesc din ce în ce mai mult, mai întâi, în forma cognitivă sau în summum-ul 
cognitiv al propriilor lor culturi (cultura este conceptul fundamental al civilizației) 
și, în final, în noua cultură bazată pe tehnologie înaltă, informație și cunoaștere, care 
generează civilizația unică a oamenilor de pe planeta Pământ, civilizația cunoașterii 
sau cognocivilizația. Până atunci însă, omul individual, omul social, omul concret, 
omul abstract, omul moral, omul imoral, omul muritor și omul nemuritor se dezvoltă 
ca niște fractali pe seama nemărginirii. Până sus, este totdeauna foarte mult jos… Cât 
de greu este să fii om! 
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Conf. univ. dr. Agata Mihaela POPESCU1

Rezumat

Într-o lume bazată pe competiție, conflicte și războaie de tot felul, cerința 
cultivării valorilor și sentimentelor de pace în conștiința, în sufletul și în viața 
copiilor este vădit în antiteză cu educația de piață, predominant pragmatică și 
excesiv utilitaristă, în care vlăstarul abia ieșit în lume învață, din primii ani de 
școală, să se lupte, să se bată pentru orizonturile și idealurile sale, să câștige 
bani și renume, să fie un învingător și să-și satisfacă toate poftele și toate 
plăcerile. Un sistem educațional care să răspundă cerințelor unui viitor mai 
puțin războinic al oamenilor și al planetei intră în conflict cu trendul actual 
al generării, formării, perfecționării și folosirii unui potențial uman foarte 
activ și competitiv și, pe această bază, a unui capital uman nedegradabil, care 
să intre în piață, să lupte și să învingă. Și, totuși, speranța unui orizont fără 
războaie, de pace și liniște, există și se cere nu doar activată, ci și onorată, 
împlinită. O astfel de cerință nu poate fi însă soluționată decât dacă procesele 
educaționale trec, semnificativ, dintr-o dimensiune predominant imperativă 
și competițională, în una comprehensivă, responsabilă și interactivă, în care 
sistemele de valori ale păcii și armoniei, ale identității și responsabilității să 
prevaleze în politicile și strategiile educaționale, în arhitectura educațională 
cognitivă, atitudinală și sensibilă, mai ales în primii ani de școală. Cum ar 
putea fi rezolvat acest paradox?

Cuvinte-cheie: educație, reprezentare, competiție, comprehensiune, 
responsabilitate 

EDUCAȚIA ACTIV-COMPREHENSIVĂ 
ÎN AXIOLOGIA CONTEMPORANĂ

L’ÉDUCATION ACTIVE-
COMPRÉHENSIVE DANS 

L’AXIOLOGIE CONTEMPORAINE
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Résumé

Dans un monde basé sur compétition, conflits et toutes sortes de 
guerres, la besoin de cultiver les valeurs et les sentiments de paix dans la 
conscience, dans l’âme et dans la vie des enfants se trouve évidement 
en antithèse avec l’éducation de marché, prédominant pragmatique, et 
excessivement utilitariste, ou l’enfant, qui fait ses premières pas dans le 
monde, enseigne, des premiers ans de l’école, de combattre, de se battre pour 
ces horizons et ses idéaux, de gagner l’argent et renomme, d’être un vainqueur 
et même de satisfaire toutes ses plaisirs, comme un droit naturel. Un système 
éducationnel qui doit répondre aux exigences moins guerrières des hommes 
et de la Planète, entre en conflit avec le trend actuel de l’engendrement, de 
la formation, du perfectionnement et de l’utilisation d’un potentiel humain 
très actif et compétitif et, en conséquence, d’un capital humain non-
dégradable qui devrait entrer dans le marché, lutter et vaincre. Et, quand 
même, l’espérance d’un horizon sans guerres, de paix et silence, existe et 
se demande non seulement l’activer, mais l’honorer, l’accomplir. On ne peut 
solutionner une telle exigence, que si les processus éducationnels passeront, 
significatif, d’une dimension prédominant impérative et de compétition, dans 
l’une compréhensive, responsable et interactive, ou les systèmes de valeurs de 
la paix  et de l’harmonie, de l’identité et responsabilité doivent prélaver dans 
les politiques et stratégies éducationnelles, dans l’architecture éducationnelle 
cognitive, attitudinale et sensible, surtout dans les première ans de l’école. 
Comment résoudre ce paradoxe ?  

Mots-clefs: éducation, représentation, compétition, compréhension, 
responsabilité

1 În unele abordări, prin educație activ-comprehensivă (dar mai ales 
comprehensivă) se înțelege cu totul altceva decât o educație inteligibilă, 

conștientă și participativă, în care elevul, încă din primii ani de școală, să înțeleagă 
sensul și coordonatele acestei educații, să participe efectiv la ea, să-și formeze 
devreme orizonturi și idealuri, să înțeleagă că educația lui și nu numai a lui, educația 
conștientizată, în societatea omenească, reprezintă un mod de a trăi și o condiție 
necesară a vieții umane pe planeta Pământ. Din păcate, adeseori educația de acest 
tip nu este înțeleasă în generalitatea ei, în obiectivitatea și necesitatea ei intrinsecă, 
ci se reduce doar la un tip de educație explicită, la educația sexuală, uneori cu mult 
peste pragul moral impus de securitatea ființei umane, în dimensiunea ei individuală 
și socială,  de necesitatea protecției inocenței și de respectarea legităților naturale ale 
viețuirii și conviețuirii ființelor vii în biosferă. 
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Noi înțelegem prin educație activ-comprehensivă nu o educație sexuală 

explicită stricto senso, ci o educație centrată pe elev, prin care elevul devine nu doar 
conștient de necesitatea propriei sale educații, ci și apt să înțeleagă și să accepte că, 
începând din momentul când percepe lumea, când deschide ochii și vede lumina 
zilei, fiecare om de pe Terra intră într-un proces educațional care nu se va încheia 
niciodată, de-a lungul întregii vieți. Viața individului se va sfârși atunci când acesta 
încetează să mai aibă acces la actul educativ, când procesele educaționale endogene 
și exogene, care reprezintă oxigenul cogniției, al sensibilității și al fericirii ființei 
umane pe Pământ, își închid porțile sau își epuizează resursele pentru el și pentru 
orizontul lui de așteptare. Or, așa ceva este imposibil. Pentru om, nu există nici viață 
și nici fericire, atunci când și acolo unde nu există învățare, educație. 

Desigur, în unele abordări, între învățare și educație se face o anumită distincție. 
În Franța, spre exemplu, se face distincție între personalul specializat în procesele de 
învățare și personalul specializat în educație. În școlile secundare, colegii și licee, 
există meseria de consilier principal cu educația care are în sarcină  trei domenii de 
responsabilitate: funcționarea instituției (stabilimentului), colaborarea cu personalul 
didactic (cu cei care au ca atribuție principală învățarea) și animarea socio-educativă. 
Dar consilierul pentru educație are și competențe didactice individualizate.1 Aceasta 
înseamnă că el ajută în mod individual elevii pe tot parcursul școlii. Practica aceasta 
se întâlnește și în alte instituții de învățământ. Spre exemplu, la West Point, fiecare 
lector este mentor pentru 5-6 cadeți pe întreaga durată de patru ani a procesului de 
școlarizare. El îi însoțește pe acești tineri pe timpul școlii și îi ajută să cunoască mai 
bine atât școala și procesul de învățare, comportamentul, atitudinea, personalitatea, 
caracterul.  

2 Toți oamenii beneficiază, pe planeta noastră, de educație. Chiar și 
educatorii. Docendo discitur (înveți, învățându-i pe alții) este nu numai 

o deviză a dascălului, ci și a părintelui, a comunicatorului, a liderului, a omului 
obișnuit. Și chiar a elevului. Fiecare îl învață, într-un fel sau altul, pe fiecare, fiecare 
învață de la fiecare. Iar acest proces fără sfârșit se produce în fiecare zi, în fiecare ceas 
și chiar în fiecare secundă din întreaga noastră viață. Toate sistemele de învățământ 
– formale, informale și non-formale –, de toate treptele și de toate specialitățile, se 
supun acestor reguli. Întregul învățământ, indiferent unde, cum, cu ce mijloace și în 
ce scop de efectuează, se supune legii ubicuității educaționale universale. Chiar și 
hoții învață. Din rău, dar, uneori și din bine. Nimeni nu se naște învățat, nimeni nu 
poate trăi dacă nu învață. 

La noi, cel puțin în învățământul primar, învățătorul este și educator, educatorul 
este și învățător. Preocuparea principală a învățătorului nu se reduce la a-l învăța pe 
copil să scrie, să citească și să socotească, ci este mult mai complexă. El prelungește, 
prin mijloae și metode specializate, acțiunea familiei asupra copilului, devenit acum 
1  Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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elev, și, în funcție de calitățile și aptitudinile acestuia (pe care nu încetează să le 
identifice și să le evalueze pe toată durata școlii), îl ajută să-și formeze personalitatea 
și, mai ales, caracterul, să se cunoască pe sine, să-și valorifice (deocamdată, în 
procesul educațional, în performanța educațională și în cea a învățării) calitățile și 
aptitudinile, dar nu izolat, pentru că elevul nu este și nu se pregătește pentru a fi 
sau a deveni un singuratic pe planeta Pământ, ci în contextul normelor și cerințelor 
familiei, ale școlii, ale comunității, ale civilizației, ale țării, ale umanității. Homo 
sum, humani nihil a me alienum puto al lui Terente semnifică tocmai faptul că omul 
nu poate fi și nu poate trăi altfel decât omenește. Iar a trăi omenește înseamnă a 
învăța continuu și a te comporta totdeauna așa cum trebuie să se comporte un om, 
oricare om. Învățarea este continuă, diversificată și chiar multivalentă. Educația – 
consonantă cu învățarea – este, tot așa, continuă, dependentă de sine, de alteritate, 
de complementaritate și de societate. Societatea este cea care stabilește normele de 
comportament, iar acestea au determinări totdeauna bio-psiho-sociale, individuale 
(în sensul calităților și capacităților individului, concepției lui despre lume și viață) 
și sociale. Educația, ca și învățarea, nu este doar asimilare și acomodare, nu este 
doar ce-ți vine de la altul, ce te obligă altul să faci, ce-ți dictează legea și ce te obligă 
viața și ce faci tu pentru a te conforma. Educația este și o construcție interioară care 
pune în operă un proiect individual complicat, o arhitectură deopotrivă holistică și 
fractală, un et pluribus unum, cum zicea Vergiliu, dar și un ego sum qui sum. Fiecare 
om de pe planeta Pământ este unic și irepetabil pe Terra și în Univers. Dar unu nu 
există în sine și pentru sine, ci ca om creat și perpetuat în cadrul unei specii, unei 
comunități, unei culturi, unei civilizații. Omul este un produs civilizațional, omul este 
o ființă civilizațională, o ființă culturală, în primul rând, iar esența lui este cogniția, 
capacitatea și capabilitatea de a cunoaște, de a se cunoaște pe sine, de a deveni în 
mod conștient ceea ce-și propune sau ceea ce trebuie să devină, de a percepe, înțelege 
și chiar modela nemărginirea. Omul este nu doar o fărâmă din imensul Univers, din 
nesfârșitul Univers. Omul este Universul însuși, concentrat în ființarea sa, cea de care 
vorbea Heidegger, în capacitatea și capabilitatea de a genera cogniție, de a elabora și 
pune în aplicare modele, de a proiecte și înfăptui. 

 

3 Sursa și, în același timp, practica, arta și metoda devenirii lui constau 
în educația permanentă și în învățarea permanentă. Nimeni nu renunță 

vreodată la învățare, la educația și autoeducație. Omul asi9milează, prin toți senzorii 
și prin toți receptorii, lumea de dincolo de ele și o transformă în lumea lui, în lumea 
gândului, a memoriei, a rațiunii și a creației. Pentru că omul este, într-un fel un 
demiurg. Nu pentru că l-ar concura pe Dumnezeu, ci, poate, pentru că Dumnezeu 
există în el, deopotrivă ca o conștiință a Sinelui și ca o rațiune a Universului, ca 
o structură de rezistență bazată pe cogniție și credință și ca o cerință de explorare 
continuă a Universului Necunoscut. 

Matrița trebuinței de cunoaștere și de educație permanentă se formează încă din 
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pântecele mamei. Dar copilul devine conștient de propria sa existență, de propria sa 
importanță, pentru sine, pentru altul și pentru omenire, ca și de trebuința educațională 
și de învățare, mult mai târziu, pe timpul operațiilor concrete sau, și mai târziu, pe 
la 11-12 ani, atunci când apare gândirea formală, adică atunci când gândirea poate 
construi logic și rațional în planul abstract. 

Din păcate, toate aceste lucruri sunt considerate firești și nu li se acordă atenția 
cuvenită. Nici părinții, nici educatorii – și cu atât mai puțin profesorii – nu se preocupă 
de conștientizarea adecvată a copilului, considerând, probabil, că nu explicațiile și 
motivațiile sunt esențiale, ci actul didactic și procesul de învăţare ca atare. Foarte 
puțini sunt dispuși să piardă timpul pentru a-i explica elevului de ce trebuie să învețe, 
la ce-i sunt folositoare cunoștințele, ce procese complicate se petrec în creierul și 
chiar în mintea lui pentru a asimila fel de fel de cunoștințe, de lucruri abstracte, de 
date și informații care n-au, aparent, nicio legătură, cu munca câmpului, cu creșterea 
oilor, cu lucrul într-o fabrică, cu culesul căpșunilor în Spania sau cu prezentarea celor 
mai sofisticate articole de îmbrăcăminte, parfumuri etc., nici cu „meseria” de badante 
(îngrijitoare de bătrâni) sau cu altele de acest gen cerute azi de piața muncii. 

Pragmatizarea excesivă și irațională a învățământului sau, dimpotrivă, 
menținerea excesivă a unor sloganuri de învățare care nu au nici un suport motivațional 
sunt nu doar concepte care îl îndepărtează pe elev de la motivația învățării, ci și 
modalități de perturbare sau chiar de distrugere a unora dintre efectele beneficie, 
dintre efectele absolut necesare ale actului educațional. 

La baza oricărui proces sistem educațional se află un sistem de valori. De 
altfel, însuși actul educațional temeinic și bine chibzuit presupune formarea unei 
culturi educaționale, adică însușirea unor valori care facilitează și protejează actul 
educațional, dar și a unor valori care-l fixează, care-i dau durată și eficiență. Nu 
există educație acolo unde nu există cultură. Nu se pot forma cunoştinţe, deprinderi 
și abilități utile și durabile fără un suport temeinic, fără o cultură temeinică. Omul 
nu este robot. El este o ființă creativă, un potențial în permanentă evoluție iar aceste 
calități ale lui sunt singurele nedegradabile și care împing societatea înainte. Pentru 
că sunt singurele care pot pătrunde Universul Necunoscut, care pot crea cogniție. 
De aceea, renunțarea la efortul de a forma copilului un suport de valori pe care 
să se construiască personalitatea lui nu este altceva decât dezintelectualizarea și 
deculturalizarea actului educațional – ceea ce înseamnă efectiv un non-sens –, iar 
efectul este cel de robotizare a copilului chiar de la vârsta la care el este intuitiv și 
creativ și transformarea lui într-un mânuitor de instrumente sau de standarde. 

Educația și învățarea nu înseamnă numai cunoștințe, deprinderi și abilități, 
ci și înțelegere, raționare, atitudine, calități morale, sentimente, criterii, măsură, 
simț critic. Copilul trebuie să cunoască și să înțeleagă din primii ani ai educației și 
învățării, lumea, oamenii și viața, valorile care dau familiei, comunității, țării și lumii 
întregi siguranță, securitate, liniște, pace. Desigur, copilul trebuie să știe ce e permis 
și ce nu e permis și de ce există astfel de restricții și de norme. Dar dincolo de toate 
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acestea, el trebuie să-și dureze principii, reguli de viață și de conduită, să-și înțeleagă 
sentimentele, să cultive relații, să viețuiască frumos și curat. 

De regulă, lui i se spune mereu ce nu are voie să facă, și nu ce este important să 
facă și de ce este atât de important, mai ales în ceea ce privește orizontul civilizațional, 
cel al bunăstării, libertății și securității. 

Experiența ultimelor decenii a arătat că, în toate domeniile, inclusiv în muzică, 
în artă, în literatură și chiar în sportul de performanță, copiii pot obține rezultate 
incredibile. Prima gimnastă din lume care a reușit să ia șapte note de 10 la un concurs 
de valoare mondială a fost o fetiță: Nadia Comăneci. George Enescu a compus la 
vârsta de patru ani, iar lista exemplelor nu se oprește aici. 

4 Din cele prezentate până aici rezultă că etapa copilăriei și cea a adolescenței 
nu sunt niște etape inferioare și vremelnice în devenirea copiilor și 

adolescenților, ci niște etape bine conturate, distincte, cu trăsăturile lor proprii și 
cu valorile lor proprii. Copiii și adolescenții nu sunt doar niște „intermediari” între 
omul fără personalitate și omul matur, cu o personalitate clară și distinctă. Ei nu sunt 
doar niște învățăcei care trebuie să se supună orbește regulilor stabilite de oamenii 
mari, de adulți, ci personalități distincte, foarte bine conturate și chiar foarte bine 
realizate, pe scara devenirii continue a omului. Din acest punct de vedere, ei nu sunt 
inferior adulților, ci doar aflați într-o etapă distinctă pre-adultă, dar bine conturată 
și cu valori clare, inconfundabile în definirea acestui interval al vieții. Toate etapele 
– pre-copilărie, copilărie, adolescență și maturitate și bătrânețe  – își au valorile și 
caracteristicile lor, modus-ul lor vivendi, distinct și cui personalitate, într-un lanț al 
devenirii cară de unitatea și valoarea unică și irepetabilă a ființei umane. 

De aceea, atât pentru copil și adolescent, cât și pentru omul matur și pentru 
cel ajuns la senectute, relațiile umane, bunăstarea, prosperitatea și securitatea își au 
valorile lor speciale. De aceea, în sistemele educaționale moderne – centrate pe cel 
care se educă, pe beneficiarul direct și nemijlocit al educației și învățării – copiii 
și adolescenți participă activ la propria lor educare și învățare, își au atitudinile și 
comportamentul lor, care nu trebuie nici subordonat strict, categoric și rigid celui al 
adulților, nici separat complet de acesta, ci doar privit dinamic și procesual complex, 
așa cum este de fapt. 

Comportamentul copilului nu este unul reflexiv-meditativ, ci unul foarte 
dinamic, asemănător jocului. Copiii se joacă totdeauna, chiar și atunci când fac 
lucruri foarte serioase. Dar jocul copilului nu este o joacă, nu este nici în joacă, ci 
modul lui de a fi. Cine studiază jocul copiilor are surprize de a descoperi valori cu 
totul speciale, valori care, stimulate, încurajate și educate, pot genera performanțe 
uimitoare. De aceea, copiilor nu trebuie să li se vorbească de importanța savantă a 
păcii, de uriașele arsenale nucleare care amenință pacea lumii, de iresponsabilitatea 
oamenilor maturi care au creat, creează, întrețin și proliferează aceste arsenale, ci 
de armonia lumii, de capacitatea acestei lumi de a fi frumoasă și echilibrată, de 
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preeminența binelui, a valorilor în care trăim și care ne fac mai frumoși, mai sănătoși, 
mai puternici și mai buni.  

Copiii nu suportă nici limbajele savante, dar nici pe cele de lemn, de fier sau 
de iască. Ei suportă doar limbajele naturale ale lumii, iar relațiile dintre oameni le 
iau ca pe un joc frumos. De aceea, personalul didactic – educatorii și învățătorii – 
care lucrează efectiv cu copiii trebuie să aibă calități umane cu totul speciale, să se 
poată adapta acestui tip de existență clară și distinctă – copilărie – și să conducă 
„din interior” devenirea sinelui vlăstarelor vieții noastre. Toate valorile societății 
omenești și ale ființei umane, ale relațiilor dintre oamenii, ale păcii și securității, ale 
muncii și ale proceselor educaționale trebuie translatate în cheia copilăriei, astfel 
încât ele să îmbogățească patrimoniul valorilor acestei vârste și să asigure trecerea 
normală, fără sincope și frustrări, la etapa următoare. Forțarea notei, superficialitatea 
și neadecvarea  limbajului, a metodei și, mai ales, a normalității la condiția de copil 
poate avea efecte foarte neplăcute pentru anii următori. 

Noi, toți, ne amintim cu plăcere și nostalgie de educatorii și învățătorii noștri. 
Dar, acolo unde, forțând sloganurile unei epoci sau alteia – pentru că toate epocile, în 
oricare parte a lumii, au sloganurile și limbajele lor mai mult sau mai puțin adaptate 
la realități –, fie nu ne amintim nimic, fie amintirile nu sunt tocmai plăcute. De aici 
rezultă că nu există rețete infailibile în acest sens. Nu ținem minte tutela. Sau, dacă 
o ținem minte, nu ne amintim pre multe lucruri despre noi. Dar, nimic nu poate fi 
știut precis dinainte. Mai ales când este vorba de copii și adolescenți, se constată că 
reacțiile lor, ca și motivațiile lor, sunt diferite, așa cum sunt și comportamentele lor 
sunt extrem de felurite. Educatorii urmăresc, prin activitatea lor, să cunoască aceste 
lucruri și să-i ajute pe elevi să-și formeze acele competențe psihosociale necesare 
pentru generarea autonomiei lor. Pentru că, elevul nu trebuie să se știe tot timpul 
supravegheat, ținut de mână sau pândit la colț, ci trebuie să-și asume responsabilitatea 
propriei sale condiții, să-și cunoască valorile, să-și înțeleagă rosturile și să-și asume 
condiția nu ca pe o etapă tranzițională, ci ca pe o etapă distinctă, necesară și valoroasă. 
În definitiv, esența educației la nivelul elevilor constă, în final, în asumarea de către 
aceștia a responsabilităților și competenţelor ce le revin. Acesta este, de fapt principiul 
autonomiei elevului.2

Marile probleme care țin de pace, securitate, bunăstare și libertate nu pot fi nici 
cunoscute, nici înțelese, nici soluționate, atâta vreme când elevul nu-și înțelege locul 
și rostul, condiția și responsabilitatea. Acesta este, de fapt, sensul educației activ-
comprehensive în axiologia contemporană.  

2  Nathalie Mikaïloff, Christian Roux, Éthique et responsabilité éducative du conseiller principal d’éducation : 
analyse compréhensive de l’accompagnement des élèves en établissement scolaire, Revue des sciences de l’éduca-
tion, volume 41, no 1, 2015, pp. 48, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01186451/document 
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Mirela DOGARU

Summary 

Currently, the knowledge and cognitive resources of the Organization 
were turned into relevant strategic factors for maintaining competitiveness. 
On the other hand, the cognitive dimension is an essential element of the 
organizational culture. An important part of the management culture is and 
to protect the Organization and employees toward the myriad challenges to 
which it is subjected, in internal and external organizational environment. 
Thus, the management culture can be regarded as the basic component in 
raising the competitiveness of organizations.

Keywords. Organizational culture, performance, capacity.

Introduction  

Organizational culture is the filter that selects the type, structure and 
pace of organizational knowledge accumulation, directing the members 

towards the development and use of certain abilities, skills and cognitive abilities at 
the expense of others. In other news, knowing, as set of guidelines, criteria, rules, 
theories and capabilities used for solving organizational, appears as a component of 
depth of the organizational culture. Social Tissue to the Organization this managed 
of a dense network of interactions and communications, and the result of this tissue 
are the values, beliefs, principles, beliefs, attitudes to the General rules of the 
Organization among members diffused technologies. Miley these elements shape the 
culture of the organization.

Trust between managers and employees, as well as being the last towards 
the essential values of the organization represents a culture oriented towards 
organisational excellence.

ORGANIZATIONAL CULTURE 
AND MANAGEMENT CULTURE-

NECESSITY  OF MODERN 
MANAGEMENT
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Body work 

In an organization that are in line with the evolution and change, organizational 
culture encourages openness, equality and continue to improve individual and 
organizational. People in your organization are aware of the whole system, from the 
way things work and the way in which certain parties, departments in your organization 
interacts with each other and with the external environment. Overall, this system can 
reduce the boundaries within the Organization as well as those in relation to other 
companies. In addition, the activities and the symbols that create differences in status 
to the Executive are left aside. Each individual is treated as a valuable contributor and 
the organization becomes a relationship structure that enables people to develop their 
full potential. Emphasis on individual treatment of individuals with care and respect, 
creates a climate in which people have the freedom to experiment, to take risks and 
make mistakes. In this context, irrespective of the manner in which the management 
culture is manifested, a decisive factor is personality managers, especially those of 
higher level. In most cases, the management culture builds according to the style 
required by the general manager, who in fact represent a model for other managers. 
The comparison between the two kinds of culture, organizational culture and culture 
management, allows that the latter is heavily customized. 

A good manager, a manager of the future, must possess the ability to innovate, 
capacity to provide continual concern towards the improvement of the activity 
undertaken and in particular for the attainment of the objectives set. Also, the Manager 
must distinguish themselves through competitiveness and especially all the set of 
qualities associated with the notion of leadership, to work with global plans common 
but adapted to the specific local because the mentality is different, so employees are 
different, and their behaviours. In addition to specialized and managerial knowledge, 
managers who lead the organizations must have the ability to differentiate, in a great 
capacity to adapt to new and unknown. 

In any strong organizational culture, top managers meet a series of common 
skills and share the same set of beliefs, values, behaviours that directly concern the 
manner in which the targeted organization. Personal values managers (perceptions, 
attitudes and behaviours) influence in turn the perception, decisions and behaviours 
of the employees, causing a major impact on the company’s activities.

Because in these situations to be a management culture strong and well, 
implemented new employees coming into contact with this set so they will adopt the 
cultural consequence of the manifestation of their formal and informal. Collins d. 
show that managers overhauls its companies as close to a structure called a “learning 
organization”, which promotes communication and collaboration, so that every 
Member of the Organization should be engaged in identifying and solving problems. 

In organizations with an organizational culture with a culture and adaptive 
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management, employees fulfilling a role as part of a social system on the team or in 
the Department, States, and these roles Jacob ides will be permanently redefined and 
adjusted. A management culture is an important factor in promoting organizational 
changes what are subject to pressures of internally and externally. These pressures 
may determine at any given time the emergence of the need for change in order for 
the Organization to survive and develop. Management culture fosters organizational 
learning process especially in the current economy and the transition to the 
information society and the knowledge-based view. Another important part of the 
management culture is to ensure harmonization of the values within the Organization, 
thus ensuring a dynamic balance between the Organization’s values and the values 
of its members. Management culture contributes to achieving synergy effect in the 
Organization, comprising a set of beliefs, values, attitudes, norms of behaviour that 
you put in the better value. At the same time, the management culture is a major 
determinant in achieving competitive advantage. 

A presumption increasingly more common to managers of various 
organizations is that there is a direct relationship between positive and a strong 
organizational culture and performance of the Organization, seen from the point of 
view of profit, productivity and creativity. This fact has prompted organizations to 
initiate programmes of organizational culture “remodelling” or “development of 
organizational culture”.

Organizational culture is the product of a certain environment and behavioural 
effects crystallized through fuelled by that environment. The relationship between 
behaviours and organizational culture is not strict closure, but one recurring, feed-
back type. Even though the primary source of organizational values must be sought in 
behaviours, further the effects these values-beliefs, images, representations, meanings 
assigned etc. will gradually influence behaviours either through consolidation, either 
through deterrence. Stimuli and rewards issued by environment using the structures 
and systems of the Organization have a dense communication value, they are basically 
some messages that they convey to the members of the Organization what results are 
expected from them and what are the behaviours required in this regard. Well-rooted 
Behaviours generate attitudes and gradually, as a result, organizational values. Trust 
between managers and employees, as well as being the last towards the essential 
values of the organization represents a culture oriented towards organisational 
excellence. 

The role of leadership in organizational culture

Mintzberg H. defines the structure of the Organization as a whole by the means 
used for the purpose of Division of labour in separate loads, as well as the necessary 
mechanisms for the integration and co-ordination of these tasks. In “the structure and 
dynamics of the Organization” are analysed five ways generic coordination which 
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differentiates through the type of communication:

- mutual adjustment; 
- direct supervision; 
- standardization of procedures and processes; 
- standardization activity results; 
- standardization of qualification of workers.
Mutual adjustment-the coordination carried out informal communication 

between participants in a collective effort. Direct supervision of the coordination 
mechanism-is a member of the organization is invested with authority and 
responsibility for the monitoring of work of others. Standardising processes 
considering the specification and/or labour content programming. Standardization of 
results-aimed at specifying/regulating processes results, namely the establishment of 
rules for the performance of the work. Standardizing qualifications-training involves 
specifying the profile and skills of those who carry out the work. 

The effectiveness of these mechanisms is conditioned by the degree of 
complexity of the work to the coordination which are used. Therefore we can assume 
that a function of leadership, in addition to the management and administration, is 
creating and managing culture. On the other hand, we can say that all leaders are 
suffering from the influence of previous cultural knowledge. Also, once leaders have 
created a culture, they may feel limited by that culture and discover that they no 
longer are able to guide the Group towards new directions. Be among the leaders, 
either within the group, there is a complete creative forces in accordance and 
limiting. Resolving potential conflict between the two forces, thus becoming one 
of the fundamental tasks of leadership. Thus, as the increase in the complexity of 
work, shifting from successive mutual adjustment direct supervision and standards, 
assisting the return of mutual adjustment for coordinating the activities of very 
complex. As regards standardisation, using them depends on the complexity of the 
tasks and activities, the level of the hierarchy, and the repetitive nature of the work 
or not. 

Sharing this hierarchical ways of regulating behaviours through standardization 
has the following explanation: with the hierarchical Pyramid Peak ascent of the 
organization takes place increasing uncertainty. At the base of the pyramid is the 
smallest uncertainty, it is possible a prescribing algorithms and precise enough labour. 
Organizational leadership issues are closely linked with those of the organizational 
culture. It can be shown that the phrase organizational culture helps to clarify many 
phenomena that occur in organizations, can act as a brake on culture or as an incentive 
for organizational effectiveness and leadership plays the lead role in the formation 
and development of organizational culture. 

The Centre is comprised of operational staff and managers of the organization 
from the lower-operational work of which is directly linked to the production of goods 
and services, providing you with the following tasks: purchase all necessary inputs 
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“’ production process; ensuring of manufacture; distribution of products/services; 
ensuring direct production logistics. Operational centre is part of the Organization’s 
most protected from uncertainty, that’s why standardization is the strongest here.

Top-management function consists in ensuring the effective fulfilment 
of the Mission of the Organization, so this operation to serve the needs of those 
who control the organization or those who have interests or hold power within the 
organization. The tip has the following hierarchical roles: oversees directly the 
work of the Organization; ensure the necessary relationships with various elements 
of the environment; elaborates. At this level, “mix ‘ coordination is composed of 
a minimum of repetition and standardisation, mutual adjustment being privileged 
coordination mechanism. 

Hierarchical lines-middle-managers are the ones who joined top-management 
with operational centre. “Line managers” are responsible for co-ordinating through 
direct surveillance of a group of “operational”. A line manager may also have 
responsibility for supervision of such groups that form a unit. By analogy with the 
armed forces, the managers are lieutenants, captains and mayoral organization, their 
being awarded them the bulk of the effort to ensure the contacts and communication 
between different parts of the organization.

The structure is made up of direct flows dissociate analysts activity but serving 
labour organization acting on others through analytical techniques, streamlining it and 
making it more efficient as a result. The structure is the “engine” of standardization. 
Of logistical functions serve as indirect support in achieving the Organization’s core 
mission. Purpose of the logistical support consists in integrating a number of marginal 
activities, but necessary, in order to reduce uncertainty and for exercising supervision 
over the internal organization (legal offices, classrooms, computing service etc.). 
Logistic support functions exist independently of the operational centre. Logistic 
units can be found in any area of the Organization, in addition to those organizational 
components that benefit from their services. 

Leadership is considered the vector image direct organizational development 
with accentuated over the landscape of relationships between members of the 
Organization and motivation of staff within organizations and public institutions, 
captured the spectrum of organizational culture. Considering the fact that the 
employees (civil servants) of an organisation/public institutions are generally weaker 
incentives, in terms of material; frames (formal leaders) need to compensate for this 
lack, and to encourage employees to achieve organizational objectives. 

Analysing the conceptual framework, we can assume that leadership, as a 
concept, is a process of intentional influence; is a group phenomenon, a phenomenon 
that is oriented towards the objectives, process, rather inspiring talk, non-material-
with an emphasis on the informal side of interpersonal relations. Below, we present 
four types of approaches to leadership, observing the chronological order of their 
presenting the ideas that formed the basis of each approach. According to Carrie. 
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Allen Latrine Κ and Settle, four types of approaches the leadership evolved as 
follows. 

The so-called “approach to infer ‘-based on the assumption that certain traits 
distinguish leaders from other people (or leaders of other successful leaders) was 
characteristic of the years 1940-1950, when he developed an entire theory in respect 
to the native traits that should characterize a leader. Because researchers have given 
“fail” when identifying the common characteristics that define what successful 
leaders of the moment (respectively), was switched to a different approach; 

Behavioural approach to leadership focuses on the study of the behaviour of 
leaders and its implications on the performance of the Group (as well as the objectives 
are achieved). Thus, the 1950-1970, numerous studies have been undertaken which 
concerned the behaviour of leaders and its effect on the group. As a result of these 
studies, it was found that there is a type of behaviour for all situations encountered 
and developed a third approach of leadership;

Situational approach to leadership. Compared to the previous approach, this 
approach believes that the leader must choose their behaviour depending on the 
situational aspects of existing at that time.

Transformational leadership. This latter approach (which is the most recent) 
comes in support of changes to existing in society and proposes measuring the 
effectiveness of leaders according to grade (low or high) in which they fail to 
satisfy the needs and expectations of individuals forming part of the group led 
(subordinates). Thus, in the context of a transformational leadership, those who led 
incentive to act according to the needs of the human (esteem, self-improve) to act for 
the common interest and not the staff. This type of approach to leadership focuses 
more on the strategic aspects of the Organization, turning it into a vision concerning 
its perspective. The success of this approach are required elements specific to it. 

- First, it takes a very strong organizational culture which should be known 
by all members of the Organization; by understanding through strong organizational 
culture that there is consensus regarding the perception of the objectives and their 
fulfilment among members of the Organization;

- Secondly, it requires the involvement of members of the Organization/
institution in the process of making important decisions. If the two elements are 
present at the level of the Organization, there are prerequisites for the success of a 
transformational leadership. Thus, it can be said that this type of leadership is formed 
over time by using the same management style to the point at which members of their 
organization/institution forming a common vision and a common value system.

Within an organization, a good portion of activities simply cannot be achieved 
without a modicum of informal communication. Operation of a system tuned in a 
practical way is impossible without resorting to informal relational dynamics. A 
human community cannot function as a mechanical device. The existence of informal 
circuits is because they have a spontaneous and flexible, based on affectivity and 
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interests of individuals, and not those of the organization. The first step towards a 
more flexible organizational structures is to simplify them by reducing the number 
of levels in the hierarchy. A too large hierarchical complexity is one of the main 
causes of poor capacity to adapt the Organization to the changes. Reduction in a 
radically the number of hierarchical levels for each activity being sufficient at most 
three levels-must be backed by two other major organizational changes:

- integration of functional specialists from finance and accounting services, 
staffing, planning, procurement, etc., in autonomous teams project that meet the 
operational tasks. Thus, they will depend on the manager’s project groups;

- significantly increase the interval to control managers, respectively in the 
number of people coordinate directly each of them.

Autonomous work teams constitute the true nucleus of the organization. In 
order to achieve the level of human energy mobilization which make the Organization 
great flexibility and foster innovative processes, organizational framework is 
required in the form of the reassembly of a structure composed of teams intended 
to achieve ambitious goals. Teams of medium size, from 10 to 30 people resulting 
from the reorganization of functions, each having well-defined tasks and a genuine 
autonomy, become “pillars ‘ flexibility. The use of these teams probably will result in 
the Suppression of traditional management stations. Autonomous teams, reviewing 
structures and managerial roles are absolutely necessary, but not sufficient to ensure 
the adhesion of the flexibility organizational actors. As long as there will be housing 
bureaucracy, the action of these catalysts will remain without any effect. Therefore, 
the issue of organizational rigidity must be contested in depth: de bureaucratisation, 
simplifying and reducing as much as possible the number of “papers” and 
administrative procedures; humanisation of work conditions, excluding demeaning 
methods and practices.

Conclusions

The effectiveness of the Organization in general is heavily conditioned by the 
intrinsic ability of the elements of the system to function in an effective manner. 
In compliance with this condition may get vigorous self-management skills of the 
whole organizational system. In the case of groups, management style should be 
based on the delegation because they are prepared, able to achieve their goals and 
develop functional communication patterns within them. In the case of groups who 
have a mature moderate leader is based on participation, emphasizing the component 
related to interpersonal relations and communication and promoting a more relaxed 
attitude with regard to the definition of objectives. In the case of groups that, although 
certain elements of maturity develops, does not hold a general attitude, able to take 
on responsibilities, managerial strategy is based on the rise in both subjective and 
objective dimensions. In the event that the group is unable and uninterested in regard 
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to accepting responsibilities, the leader will promote a strategy based primarily on 
defining the objectives and lines of action (and less interpersonal relationships).
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Abstract  

The environment has a culture and the organization, in its strategies 
and actions, takes into account the following elements of this culture local 
culture; Culture of the economic sector; Staff culture. Organizational culture 
in the chemical industry is subject to theoretical influences that change from 
one historical period to another, highlighting the flexible nature of companies 
operating in this type of industry. 

Keywords.  Medium, organizational culture, strategies.

Introduction.

The entire generation system, development, distribution and 
application information imparting, knowledge in organizations is 

influenced by values, principles, philosophies, ideologies, mental models, 
etc., i.e. all components that define organizational culture. The transformation 
of knowledge in key resource manages only if your organization is capable 
of transmitting its members by means other than formal systems, suggestive 
messages about the role returned. Actual development of the concept of 
organizational culture is explained by the necessity of perception of the 
Organization, despite the multitude of interests and goals within them, as a 
whole, as a „body” with its weaknesses and strengths and weak points, but 
especially as having its own rationality. The need for a new approach to famous 
organisations and processes that take place within them emerged as a result 
of falling into disuse of traditional mechanistic approaches and bureaucratic 

ORGANIZATIONAL CULTURE  
AND STRATEGY IN THE CHEMICAL 

INDUSTRY
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organization, which no longer responded to the requirements of efficiency 
and competitiveness. Organizational culture leads to the identification of 
several records that constitute the Foundation of the Organization and which 
permit an understanding of its internal logic and organization culture; the 
organization is a culture.

Body work.
The study of organizational culture with the rules applicable in the 

chemical industry

The Organization has a culture. According to this approach, the 
organization exists within a culture, but also an internal one. Environment, 
culture and organization, in its strategies and actions, keep in mind the following 
elements of this culture: local culture; culture economic sector; culture; national 
culture, in which the following are important groups of factors: the importance 
given to the finality of work; factors of job satisfaction; concepts concerning 
the management and organization; the role and culture of work; dominant 
orientations in interpersonal relations.  As an internal variable, organizational 
culture can be considered one of the subsystems of the Organization, which 
has four main subsystems: subsystem socio-structural (formal structure, 
strategies, policies, procedures, etc.); individual and group actors with their 
own identities and interests; technological equipment subsystem (operations, 
processes, facilities); cultural subsystem, this subsystem being the product of 
the historical development of the Organization and of its evolution under the 
pressure of events and the actors participants. 

The organization is a culture. According to this approach, culture 
becomes a paradigm, a way of representing the organizational reality. The 
relationship between organizational culture and behaviours is not one of 
simple linear causality, but a circular causation: even though the primary 
source of organizational behaviour is still culture, the results of these 
behaviours, knowledge and experience gained on the basis of their existing 
values will gradually influence either through consolidation, either through 
their rejection and the elaboration of other values.  For this reason we consider 
organizational culture as the main generator of meaning and therefore the most 
intense, the most powerful form of influencing members of the organization.  
Organizational culture from the chemical industry is subject to theoretical 
influences which change from one historical period to another highlighting 
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the character of societies which flexible working in this type of industry. 
Basically, the organizational culture is influenced by its employees because 
it allows the Organization to evoking the particularities of her personality, 
principles of operation and development of the organization. In the chemical 
industry in Europe, in the light of the existence of a culture organization, 
members of the chemical industry is developing an internal collective identity 
reflecting a whole system of criteria that define the way of thinking and action 
of the members of the organization by putting their mark on the history of the 
Organization and management of activities.  Management practices show how 
management fulfils its mission Central-influencing behaviours of members of 
the Organization in order to increase its performance.

Organizational culture within the chemical industry can be conceived 
as a set of attitudinal orientations of members of the Organization towards the 
different elements of internal and external reality. These attitudinal orientations 
are the expression of a structured system of values, and assumptions of the 
estimates, based on which members decide what is good and available for 
work tasks, to achieve and to maintain efficiency. Basically, the organizational 
culture is not the fruit of chance or a decision, is the result of a long process 
of learning, adaptation and adoption, representing a set of basic assumptions 
and supported by registers members of the Organization, operated by an 
unconscious manner and established in the course of history to deal with the 
problems faced by the Organization, according to table number. 1 showing 
situations of conflict between cultural norms. 

Table No. 1: Situations of conflict between cultural norms.
Rules regarding 

different aspects of the 
company.

Rules, positive. Real negative norms.

Organizational  
and personal pride.

The Organization’s problems 
are my problems.

Why should I care? My job 
is to work.

Teamwork/co-
expensively.

Circulation open two-way of 
information; people are doing 
their best to bring a positive 
contribution.

Destructive conflicts, 
competitive atmosphere.

Leadership and 
supervision.

Concern for people and 
production.

Control and punish 
subordinates.

Profitability and 
efficiency of expenditure.

Recognition on the part 
of employees of profit and 
correlation of their well-being.

Neglecting or ignoring 
opportunities to save or to 
increase profit.
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Relationships between 
colleagues or associates.

Efforts to treatment with 
respect and dignity of the 
people, and mutually beneficial 
relations satisfactory between 
staff and organization.

Conception according 
to which employees 
and managers have only 
incompatible interests.

Performance/perfection. Orientation towards success. And so it goes!

Relationships with 
customers and clients.

Personal success or of the 
Organization lies in customer 
satisfaction. 

Beneficiaries are regarded as 
a burden.

Honour and labour 
safety.

Seriousness in addressing work 
safety rules, cherishing self-
integrity and others.

Indiscretion or dishonesty 
about the organization’s 
money and assets, negligence 
in complying with and 
applying safety rules.

Training and 
development.

They are considered an integral 
part of the organization’s 
activity, not being limited to 
separate or formal programs.

Considered unimportant 
and poorly related to current 
professional activities.

Innovation and change.
The desire to adopt new and 
innovative approaches to 
solving professional problems.

Mistrust and suspicion of 
changes in modalities of 
action.

Sursa: Dumitraşcu V., - Lidership şi cultură organizaţională, Editura 
Universitară, Bucureşti, 2013, pag. 162.

In the context of culture, to the chemical industry, there are deeply-
rooted beliefs concerning how the work should be organized, how it should 
be exercised authority and control people. Therefore, in every organization, 
there are a few basic attitudes, orientations, behavioural dimensions which 
can be positioned culture organization. Factors influencing the culture of the 
Organization are: the founders of important leaders and past events by the 
Organization; the size of the Organization; technology and nature of activities; 
Mission and objectives of the Organization; the environment; humans. 
With how the organization is higher, the more its culture tends toward the 
‘culture type ‘, this is due to the increase of the importance of control and 
coordination, with increasing volume, complexity and diversity of activities. 
But, at a certain size, the organization can no longer maintain their efficiency 
only on the basis of formal rules and procedures, internal and external reality 
becoming too complex to be governed solely on the basis of a formal system. 
In these situations the decentralization and the creation of autonomous units, 
tending to a culture of „task”.
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Organizational culture predisposes to a certain kind of perceptions, 
inducing a certain meanings of events and conditions that characterize 
the internal and external environment of the organization. At any time, in 
any organization, there will be elements or even whole areas with inclined 
centrifugal tendencies, theft under control. Therefore, articulated system 
of identification and resolution of problems of organization, design and 
functionalist of some clear and effective channels of communication, attracting 
all the members in the process of identifying and solving problems are vital 
aspects of management. Cohesion and internal organization, functionality, are 
obtained by using a common language and consistent system of organizational 
communication by means of clear criteria for inclusion in the Organization, 
to achieve consensus, the structuring of the balance of power, networking, 
administration of sanctions and rewards. 

That is why the strategy means all those major long-term objectives, 
the main ways of implementation, together with the resources allocated, in 
order to obtain competitive advantage according to the objectives set out in 
the undertaking, involving forecasts, objectives, evaluation and insurance 
resources, decisions and actions, possible amendments to them, ways and 
modalities of implementation. 

In the chemical industry, through strategy, is foreseen ensuring mutations 
of the survival and development of the company; 

- the strategy is based on correlative relationship of the organization 
with the approach the environment in which it operates, its provisions aimed 
at achieving more effective as between the company and the environment, 
reflected in its performance; 

- the content of the strategy expresses the interests of owners, managers, 
employees, clients, because the chances of success of the strategy to be large; 

- the strategy takes into account competitive behaviour prediction 
for the Organization over the long term, taking into account the company’s 
culture and contextual developments; 

- the purpose of drafting of the strategy depends on achieving the 
greatest synergies; 

- design mode of the strategy envisaged and fosters an intense 
progression process of invasion, the ability of the company to notify changes 
in the environment in which they operate and to respond to these changes;

- on the basis of the principle of finality is approaching smoothly 
strategies; According to this principle, there are many ways through which 
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resources can ensure the attainment of the objectives;
- sometimes strategies are formalized in the form of a plan (business 

plan);
- the main purpose of elaborating strategies and the most important 

criterion for evaluating the quality of it is getting competitive advantage.
The effectiveness of the strategy in the chemical industry depends on 

its degree of realism: the quality-driven, correctly forecast evaluation of 
potential and competitive capacity of the company, knowledge, quantifying 
and ranking factors exogenous influence organizational structures, flexibility, 
knowledge and operative solving of some influences or factors emerging, 
spirit of enterprise, and the overall quality management system. Development 
and implementation of the strategy at the level of chemical industry a major 
managerial tool for professionalization of management and to improve the 
competitiveness of the company. 

Conclusions

Taking into account that the justification of the strategy must be correct, 
in order to achieve the proposed objectives, it is necessary to know and 
take into account the following essential elements: differentiation strategy 
depending on the phase of life; consideration of exogenous and endogenous 
factors and firm; continuity of publication and implementation of strategies 
and policies; diversity overall strategy; elaboration and implementation of the 
strategy; flexibility strategy.
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CONTRAFACEREA ÎN DOMENIUL 
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

COUNTERFEITING IN FIELD  
OF INTELLECTUAL PROPERTY

Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE1 

Rezumat:

 Contrafacerea are o arie foarte largă şi diversificată. Practic, toate 
produsele sunt falsificate. Dezvoltarea foarte mare a fenomenul contrafacerilor a 
dus la ceea ce am putea numi o adevărată „diviziune a muncii”, în fiecare țară 
existând „specializări” în acest sens. 

Cuvinte cheie: întreprindere,  contrafacere, produs, proprietate intelectuală, 
protecţie, standardizare

Summary: 

Counterfeiting has a very wide and diverse area. Basically there 
is no product that would not be faked. The extent of the 
counterfeiting phenomenon known it led to a real ‚Division of labor’, 
registering specializations on each country.

Keywords: enterprise, counterfeiting, product, intellectual property, 
protection, standardization

Contrafacerea2 este una dintre cele mai vechi îndeletniciri ale omului. 
Prima contrafacere s-a produs odată cu apariția monedei în comunitățile 

1  Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din Ro-
mânia (AOŞR)
(gabriel.i.nastase2013@gmail.com)
2   Lucrarea a fost susţinută în cadrul sesiunii de primavara a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞR), 
24 martie 2017. Ulterior a fost transmisă pentru publicare în Analele AOŞR – Ştiinţe inginereşti, vol. 9, nr. 1/2017. 
Lucrarea a fost prezentată şi în cadrul Conferinţei Naţionale „Politici fiscale a României şi impactul dezvoltării 
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oamenilor. Înșiși romanii, în antichitate, au făcut o serie de falsuri, numite ulterior 
,,legale”, bătând monede de cupru argintat. Cu acestea erau plătiţi soldaţii care luptau 
în teritoriile inamice: dacă ei cădeau prizonieri, romanii nu voiau să piardă aur şi 
argint o dată cu aceștia!

Se remarcă, de la început, aria foarte extinsă și foarte diversificată a acestor 
produse falsificate. De remarcat este aria foarte largă şi diversificată a produselor 
falsificate. În realitate, nu există produs care, într-o formă sau alta, să nu fie sau să nu 
fi fost contrafăcut, deci falsificat. După unele estimări, este contrafăcută în jur de 8% 
din producţia de ceasuri. 

În ceea ce privește produsele software, contrafacerea ajunge la 35%. Sunt, de 
asemenea, falsificate bancnote şi chiar monede ale diverselor ţări, CD-uri, DVD-
uri, cărţi de credit etc. În domeniul aparaturii audio-video, contrafacerea ajunge 
la 25%, în ceea ce privește piesele de schimb pentru automobile sau produsele de 
parfumerie, procentul contrafacerilor este de 10%, în domeniul medicamentelor de 
6%. Procentaje mai mari sau mai mici de contrafacere există și în rândul produselor 
alimentare, produselor vestimentare de marcă și, în general, cam în tot ce produce 
omul pentru piață. 

Contrafacerea a luat o asemenea amploare încât a generat o veritabilă 
,,diviziune a activității”, concretizându-se în adevărate ,,specializări” pe fiecare ţară:

- Produse de lux – SUA, Mexic, Hong Kong, Indonezia, Filipine, Taiwan, 
Turcia, Marea Britanie, Italia, Maroc; 

- Piese și componente mecanice – Germania, Taiwan, Coreea de Sud, SUA, 
Indonezia, Polonia, Mexic;

- Confecţii – China, Turcia, Italia, Marea Britanie, Coreea de Sud, Taiwan, 
Filipine, Malaiezia, Hong Kong, Singapore, Spania, Olanda;

- Materiale sportive – Japonia, Filipine, Taiwan, India, Brazilia, Mexic;
- Parfumuri – Franța, China, Italia, Filipine, Malaiezia, Taiwan, Indonezia, 

Turcia, Olanda, Spania; 
 - Produse electrocasnice –Taiwan, Portugalia, Malaiezia, Italia, Marea 

Britanie, Mexic;
- Ceasuri – Singapore, Malaiezia, Olanda, Italia
- Produse farmaceutice – India, Taiwan, Pakistan, Nigeria, China, Camerun, 

Grecia, Turcia; 
- Produse electronice – Japonia, SUA, China, Taiwan, Hong Kong, Singapore, 

Pakistan, Canada; 
- Produse IT – China, Singapore;
- Şampanie – Rusia, India; 
- Jucării – China, Spania;

societăţii româneşti”, ediţia a IV-a, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” – Institutul de Cercetări Ştiinţifice 
Multidisciplinare în colaborare cu Academia Română: Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiri-
ţescu”; Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi (CECCA); Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare 
„Victor Slăvescu”; Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) Bucureşti, 17-19 mai 2017.
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- Produse din piele – China, Grecia, Turcia, Spania, Portugalia 
În România, potrivit Legii nr. 84/1998, înregistrarea unei mărci asigură celui 

care a efectuat-o dreptul exclusiv asupra acesteia. Pe acest temei, el poate cere 
instanţei judecătoreşti să interzică terților să întrebuințeze, fără consimțământul 
titularului, în activitatea lor comercială, un semn sau alte indicii aparținătoare celui 
care a înregistrat marca respectivă, care ar putea produse în percepţia publicului 
confuzie, inclusiv riscul de asociere a mărcii cu semnul. Săvârşirea acestor acte 
constituie infracţiunea de contrafacere.

Cel care contraface investeşte o sumă de bani; de pe urma investiţiei, el aşteaptă 
un anumit profit. Dar contrafacerea e o investiţie cu risc ridicat (o infracţiune). Ea 
tentează prin profiturile mari (obţinute prin inducerea în eroare a consumatorului 
şi încălcarea drepturilor titularilor). Pentru a înţelege mai bine motivul actului 
ilicit, să vedem pentru ce este dispus un consumator să plătească: pentru valoarea 
de întrebuinţare a unui produs şi pentru funcţiile lui suplimentare, inclusiv pentru 
aspectul estetic; pentru ,,încrederea” în producător şi ,,speranţa” că achiziţionează un 
produs ,,mai bun” decât cele similare aflate pe piaţă; din orgoliu (sau din snobism), 
pentru a ,,impresiona”, a lăsa impresia că aparţine unei anumite categorii (se pare că 
,,lohn”-ul tocmai pe asta se bazează!).

Marca este un semn distinctiv, pe baza căruia consumatorul deosebeşte între ele 
produsele identice sau similare. Distinctivitatea semnifică acea funcţie a mărcii de a indica 
sursa de provenienţă a mărfurilor sau pe furnizorul serviciilor; prin marcă, consumatorul 
stabileşte legătura între produs şi producător. Măsurile inovative sporesc valoarea de 
întrebuinţare a produsului; cele tehnologice stabilizează performanţele şi cresc durata 
produselor, iar cele care asigură sporirea fiabilităţii, durata garanţiei şi extinderea reţelei 
de service sunt percepute indirect de consumatorul mediu (care nu e de specialitate) prin 
ceea ce numim calitatea unui produs. Ele sunt transferate către marcă şi reţinute prin 
marcă. Iar consumatorul află despre caracteristicile produselor prin asocierea acestora 
cu marca. Cheltuielile făcute pentru creşterea încrederii în marcă îşi extind efectele în 
timp. Pe de altă parte, contrafacerile (care, în cazul cel mai fericit, determină o calitate 
fluctuantă a produselor sub marcă) slăbesc încrederea în acest semn distinctiv al valorii.

Cel dintâi este însuşi producătorul (titular de marcă), cu întregul sistem de 
protejare şi de promovare a produselor sau serviciilor înregistrate. Familia de mărci 
este alt risc important; apariţia pe piaţă a unei mărci contrafăcute cu greu va fi 
percepută de consumator ca atare; mai curând, ca o extindere a gamei de produse 
a titularului! Licenţele neexclusive sunt un alt factor de risc; în comerţ, sub aceeaşi 
marcă şi în ambalaje cvasiidentice, se găsesc mai multe categorii de produse care, cel 
puţin aparent, au şi caracteristici diferite şi care (cu multă atenţie) pot fi diferenţiate 
după origine. Şi calitatea diferită (neconstantă) a produselor şi serviciilor sub franciză 
va face dificilă identificarea mărcilor contrafăcute. În general, orice afacere implică 
riscuri; dar contrafacerea implică riscuri suplimentare.

De obicei, contrafăcătorii evită investiţiile în utilaje şi în echipamente. Ei aleg 
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produse ce implică costuri materiale reduse. Cumpără produse ,,fără marcă”, spre a 
fi revândute sub una contrafăcută. Evită produsele complexe, preferând utilizarea 
de mărci contrafăcute pentru produse simple. E puţin probabil să găsim marca 
,,Mercedes” contrafăcută pentru autoturisme; dar e plauzibil în cazul pieselor de 
schimb sau al accesoriilor, sub aceeaşi firmă. Şi natura produselor e un factor de 
risc. Unele caracteristici ale produselor sunt accesibile consumatorului; altele pot 
fi descrise, dar nu pot fi verificate din cauza ambalajului, iar altele, accesibile doar 
specialiştilor, nu pot fi verificate de consumator, chiar dacă are acces la produs. Este 
mai probabil să fie contrafăcute mărcile produselor ce nu au caracteristici direct 
accesibile consumatorului, care le diferenţiază, suficient, de produsele similare 
purtând alte mărci. Pentru a tenta cumpărătorii, produsele cu mărci contrafăcute 
trebuie să fie vândute sub preţul (minim de piaţă) al produselor originale; un preţ 
prea mic poate fi descurajant pentru cel care contraface; dar nici preţurile prea mici 
nu sunt tentante.

Exemplele de contrafaceri sunt numeroase: cosmeticele, în general, şi parfumurile, 
în special; îmbrăcămintea şi încălţămintea; băuturile fine şi ţigările ,,de marcă”; piesele 
de schimb şi accesoriile pentru aparatura electronică; telefoanele mobile; calculatoare; 
medicamente genetice, vândute ca medicamente ,,de marcă”; unele produse alimentare 
(nu numai cafeaua); produse CD, conţinând programe, muzică, film etc., în acest caz, 
contrafacerea fiind dublată de piraterie; unele servicii (de regulă: întreţinere şi reparaţii) 
prin care se sugerează legătura cu titularul mărcii de produs.

Până la această oră, România nu a reușit să realizeze o analiză oficială 
consistentă a ponderii produselor contrafăcute, iar estimările se bazează pe datele 
deţinute din activitatea anilor anteriori. În lipsa estimărilor referitoare la efectele 
pe care le produc contrafacerile asupra economiei, țara noastră (prin intermediul 
Grupului de Lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală) şi UE (prin Comisia 
Europeană) se preocupă actualmente de elaborarea unor studii și8 analize prin care 
să se identifice și să se evalueze aceste efecte. 

Primul obiectiv comun important în reprezintă crearea unui mecanism oficial 
de identificare și estimare a ponderii contrafacerii în domeniul economic. În urma 
contrafacerilor, se înregistrează pierderi și la nivelul statului. Acestea se regăsesc 
în: sustragerea de la taxe și impozite a contrafăcătorilor şi, astfel, diminuarea 
semnificativă a cifrei de afaceri a comercianţilor afectaţi de contrafaceri, diminuarea 
numărului locurilor de muncă, descurajarea semnificativă a investitorilor, crearea 
unei stări de incertitudine și nesiguranță.

Ignoranța și puterea scăzută de cumpărare, precum și dorința românilor de 
a cumpăra produse de marcă la prețuri mici contribuie semnificativ la extinderea 
fenomenului contrafacerilor. 

Și în România, la fel ca în mai toate țările din zonă, produsele cele mai falsificate 
sunt cele cu valoare adăugată mare și cu o rată ridicată a vânzărilor. Cu alte cuvinte, 
ce se vinde cel mai mult și cel mai profitabil este produsul contrafăcut. Pe primul 
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loc, se situează, desigur, produsele alimentare, urmate de cele de îmbrăcăminte, 
de încălțăminte, de produse cosmetice etc. Produsele casnice, telefoanele mobile, 
produsele software, piesele auto, piesele de schimb, în general, jucăriile, dar și 
multe alte produse. Contrafaceri există însă, așa cum afirmam mai sus, peste tot. 
Dar, produsele contrafăcute care se vând în România, spre deosebite de produsele 
contrafăcute care se vând în Occident, au o calitate mult mai slabă. Mai mult, unele 
dintre ele, mai ales cele alimentare,  sunt și primejdioase pentru viața și sănătatea 
consumatorilor  

Evident, produsele contrafăcute cele mai periculoase de pe piața românească 
sunt cele alimentare. Făina, cerealele, produsele din carne, produsele lactate sunt cele 
mai des falsificate, mai ales prin adausuri de substanța nesănătoase și prin substituiri.3

Cele mai falsificate4 vinuri românești sunt cele puternic aromate: Tămâioasa, 
Busuioaca de Bohotin, Muscat Otonel și Feteasca Neagră. Deși Vița de vie care se 
produce strugurii din care se prepară Busuioaca de Bohotin se cultivă doar pe 50 de 
hectare, cantitatea de vin din această categorie care se găsește pe piață rivalizează cu 
vinul din categoriile extrase din soiuri de viță de vie care se cultivă pe mii de hectare, 
în toată țara. 

Și băuturile spirtoase sunt contrafăcute pe scară foarte largă, mai ales prin 
amestecarea cu apă a spirtului destinat consumului uman, dar și a celui industrial.  

Una dintre cele mai răspândite încălțăminte sport de pe piața românească o 
reprezintă pantofii sport contrafăcuți: Puma, Adidas, Nike şi Lotto. Deși falsurile pot 
fi uşor identificate prin calitatea tălpii, rezistenţa vopsirii feţelor la frecarea uscată sau 
umedă şi calitatea cusăturilor, ei sunt totuși cumpărați în cantități foarte mari. 

Înlocuitorii sunt cei preferați și în contrafacerea îmbrăcămintei din piele naturală. 
Acești înlocuitori sunt, de cele mai multe ori, atât de bine realizați, încât cumpărătorul cu 
greu își poate da seama că are de-a face cu un produs contrafăcut. Puțini sunt cei car4e își 
dau seama, spre exemplu, că poșetele Coco Chanel sunt de fapt contrafăcute și nu sunt 
fabricate în Italia sau în Franța, ci în China. 

Și îmbrăcămintea de firmă este, adesea, contrafăcută. Tricourile Ralph Lauren 
Polo, spre exemplu, sunt fabricate din poliester (şi nu bumbac 100%), au nasturi de 
plastic, nu din sidef, butonierele sunt verticale și nu orizontale etc.  De fapt, și unele 
dintre produsele din marca Lacoste sunt contrafăcute (un indiciu al contrafacerii este 
acela că crocodilul este dispus cu capul spre dreapta și nu spre stânga. 

Datorită faimei şi prețului ridicat, Ceasurile Rolex sunt și ele victima 
contrafacerilor din Hong Kong, Taiwan sau Coreea. De fapt, și sunt vândute la preţuri 
mult prea mici față de cele originale. 

Dar, în România, unul dintre campionii contrafacerilor o reprezintă și banalul spirt 
medicinal. Desigur, culoarea imposibilă și mirosul ciudat trădează contrafacerea, dar 
cine ține seama de acest amănunt! La fel se întâmplă și cu parfumurile. Cele falsificate au 
3  Produsele contrafăcute dețin un sfert din comerțul românesc, http://documentslide.com/documents/
scurt-istoric-558f31765853a.html# 
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inundat pur și simplu piața. Acestea nu numai că nu au finețea și delicatețe celor originale 
(deși o imită), dar pot avea și efecte foarte neplăcute, chiar periculoase, cum ar fi iritațiile. 

Și vatra hidrofilă este contrafăcută. Deși este declarată ca fiind sută la sută din 
bumbac, ea este, de fapt, din celofibră. Detergenții, vopseaua de păr, absorbantele, lamele 
de ras, așa dentară, bateriile, șamponul et. etc. sunt și ele, pe scară largă, contrafăcute. 

Piesele de schimb, mai ales cele pentru autoturisme (care au o piață foarte 
mare și un rulaj extrem de rapid) sunt și ele falsificate și contrafăcute în proporție de 
50 la sută. Aici, tot, dar absolut tot este falsificat: uleiuri, aditivi, furtunuri, tamburi, 
plăcuțe de frână, bielete, garnituri de tot felul, bujii, pompe de injecții, pompe de apă, 
becuri pentru faruri etc. 

În acest sens, este important de relevat și care sunt principalele rute de 
introducere a mărfurilor contrafăcute în România. De regulă, cele din China vin pe 
rute maritime, iar cele textile pe rute Turcia-România.  

Unul din directorii de la Counterfeiting Intelligence Burreau, Peter Lowe, 
consideră că, la ora actuală, ,,imitaţiile ilicite reprezintă cea mai înfloritoare 
activitate”, adică cel mai mare furt atât din buzunarul cumpărătorului, cât și din 
patrimoniul intelectual, creativ al omenirii. Dar clandestinitatea producerii și vânării 
mărfurilor contrafăcute, dar prin furt de mărci, tendința cumpătătorului de a alege ce-i 
mai ieftin, dar să fie și de marcă, fără a avea la îndemână criteriile și instrumentele 
necesare unei bune alegeri, fac acest fenomen greu de identificat de analizat și, mai 
ales de cuantificat. 

Într-un procentaj de 70% din producţia mondială de produse contrafăcute 
provine din Asia de Sud-Est (Thailanda, China, Coreea şi Taiwan), 60% având 
ca areal de desfacere țările Uniunii Europene, iar 40% - restul lumii. Diferența de 
30% din produsele contrafăcute provine din bazinul mediteraneean (Italia, Spania, 
Turcia şi Maroc). Aceste produse contrafăcute se distribuie, predominant, în Uniunea 
Europeană, SUA, Africa, Europa de Est.

În loc de concluzii

Dimensiunea internaţională a contrafacerii şi pirateriei, având consecinţe 
nefaste, culturale şi sociale, cu un grad ridicat de periculozitate asupra sănătăţii 
şi securităţii consumatorilor, a determinat Organizaţia Mondială a Comerţului, 
Organizaţia Mondială a Vămilor, Consiliul Comunităţii Europene, să stabilească o 
serie de măsuri şi reglementări în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală 
care să implice şi autorităţile vamale. Este dovedită legătura dintre traficul de mărfuri 
contrafăcute sau piratate şi crima organizată sau activitatea de spălare a banilor. Prin 
posibilitatea de a intercepta transporturile de mărfuri înainte de pătrunderea lor pe 
piaţă, vama devine cel mai important instrument în lupta împotriva pirateriei şi a 
contrafacerii.

În actualele condiţii economice, contrafacerea mărfurilor industriale a devenit 
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o afacere înfloritoare. La aceasta au contribuit factori tehnici, economici, sociali, 
politici, geografici. Deoarece depind de preţuri şi de venituri, factorii economici 
sunt cei mai importanţi. În acest context, producătorii şi comercianţii de produse 
contrafăcute, purtând marca unor firme cunoscute, urmăresc un câştig cât mai mare. 
Obiectele valoroase din punct de vedere artistic, de lux, contrafăcute (mobilă de 
artă, ceasuri, bijuterii etc.) reprezintă surse de profit ispititoare. La fel de profitabile 
sunt contrafacerile cu produse industriale de larg consum, comercializate în cantităţi 
mari. Realizarea unor produse concurenţiale prin scăderea costurilor favorizează 
contrafacerea şi afectează nefast calitatea.

Tendinţa de globalizare a economiei mondiale duce la apariţia pe pieţele 
încă necristalizate a produselor contrafăcute. La lipsa de educaţie în domeniu și a 
unei culturi adecvate,  se adaugă sporirea ofertei pentru unele mărfuri, conjugată 
cu creşterea continuă a populaţiei globului. Ca în orice domeniu activitate, şi 
contrafacerea este supusă permanent schimbării, falsificatorii trebuind să se adapteze 
mereu calităţii execuţiei, condiţiilor zonei geografice de realizare şi de comercializare 
a mărfii. Transformările rapide din Europa de Est şi din fosta Uniune Sovietică nu au 
permis controlul economiei din această zonă. În acest fel, pieţele respective sunt, în 
acelaşi timp, mari producători şi consumatori de produse contrafăcute.

Un sfert din firmele româneşti au pierderi din cauza furtului de date, angajaţii 
având acces la date confidenţiale pe care le pot sustrage prin copierea acestora 
pe un stick USB. Multe companii preferă să achiziţioneze softuri mai ieftine care 
însă nu oferă protecţia totală, angajaţii putând copia documentele. Pe termen lung, 
pierderile ajung să fie mult mai mari. De exemplu, în Germania 80%, din infracţiunile 
economice din cadrul unei companii sunt declarate sau nedeclarate, iar costurile lor 
sunt estimate la 3,4 miliarde de euro.

Conform statisticilor autorităţilor vamale din Uniunea Europeană, comerţul cu 
bunuri contrafăcute se ridică la două miliarde de euro în spaţiul UE. Contrafacerile 
au păgubit companiile europene cu sume între 400 şi 800 milioane de euro pe piaţa 
internă şi două miliarde de euro în afara graniţelor Uniunii Europene. Multe companii 
preferă să achiziţioneze softuri mai ieftine care însă nu oferă protecţia totală, angajaţii 
putând copia documentele. Pe termen lung, pierderile ajung să fie mult mai mari. 

Asociaţia Română pentru Combaterea Contrafacerii estimează că, în ţara 
noastră, 60 la sută dintre produsele de pe piaţă sunt false, România fiind pe locul doi, 
după Ucraina, din acest punct de vedere. Contrafacerea existentă pe piaţa românească 
afectează grav activitatea economică şi comercială a țării, ceea ce îi îndepărtează pe 
investitorii serioşi. 

Pentru a-i descuraja pe distribuitorii mărfurilor contrafăcute, se impun 
reglementări drastice în domeniul vamal. Prin adoptarea unor măsuri contravenţionale 
severe, mărfurile contrafăcute nu ar mai circula pe piaţă, iar importatorii nu ar mai 
găsi cu uşurinţă persoane dispuse să le comercializeze.

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
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Rezumat 

Structura financiară a întreprinderilor şi politica de dividend sunt două 
teme de o permanentă actualitate în literatura economică internaţională. Din 
nefericire, pentru piaţa românească, ambele subiecte sunt tratate preponderent 
din punct de vedere teoretic, şi nu practic. Principala cauză o constituie 
contextul economico-politic aflat într-o continuă instabilitate, dar şi numărul 
extrem de redus de societăţi cotate pe piaţa oficială de capital românească, cu 
un istoric financiar-contabil la fel de redus.

Cuvinte cheie: întreprindere, acţionari, politica de dividend, investiţii, 
dezvoltare

Summary 

The financial structure of enterprises and dividend 
policy are two constant themes in the current international economic literature. 
Unfortunately, for the Romanian market, both subjects are reated mainly in 
terms of theoretical and not practical. The main cause is found political and 
economic context in continuous instability, but and extremely limited 
number of companies listed on the official market of Romanian capital, with 
a historical accounting equally low. 

Keywords: enterprise, shareholders, dividend policy, investment, development

INFLUENŢA POLITICII DE DIVIDEND  
LA SC OMV  PETROM S.A.

INFLUENCE OF DIVIDEND POLICY 
AT SC OMV PETROM S.A
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Introducere

Structura financiară a întreprinderilor şi politica de dividend sunt două teme 
de o permanentă actualitate în literatura economică internaţională. Din nefericire, 
pentru piaţa românească, ambele subiecte sunt tratate preponderent din punct de 
vedere teoretic, şi nu practic. Principala cauză o constituie contextul economico-
politic aflat într-o continuă instabilitate, dar şi numărul extrem de redus de societăţi 
cotate pe piaţa oficială de capital românească, cu un istoric financiar-contabil la fel 
de redus.

Companiile cu o politică de dividend stabilă au exercitat întotdeauna o atracţie 
aparte pentru investitori, în primul rând cele care acorda dividendele sub formă de 
numerar. Politica de dividend a societăţii spune multe sau ar trebui să spună multe.

Sub ce formă se acorda dividendul, ce procent din profitul net se aloca pentru 
dividende, cât de stabil este acest procent de-a lungul timpului, cum se modifica el, 
sunt lucruri pe care teoria analizei fundamentale le percepe că semnale – voluntare 
sau nu – din partea managementului (dividendul este aprobat de acţionari, însă 
managmentul este cel care îl propune).

Pe de o parte, dividendul este o formă de a împărţi bunăstarea unei companii 
cu acţionarii săi, deci un semnal pozitiv, dar pe de altă parte acordarea lui poate 
fi percepută ca un semnal negativ, în sensul absenţei unor oportunităţi profitabile 
pentru reinvestirea profitului.

În România nu există studii de mare amploare, iar acestea nici nu au substanţă, 
având în vedere istoricul foarte scurt al bursei romaneşti. Ele au o oarecare relevanta 
numai pe termen foarte scurt.

Lucrarea este structurata astfel încât să acopere următoarea tematica generală 
despre: nevoi de finanţare ale întreprinderii;  politica de dividend, politică ce este 
strâns legată de structură financiară a întreprinderilor; piaţa acţiunilor; costul 
capitalului.

Scurt istoric al SC OMV PETROM S.A.

Fondată în 1956, OMV este una dintre cele mai mari societăţi 
industriale din Austria cotate la bursă şi grupul energetic lider în Europa 
Centrală şi de Sud-Est. OMV este activa în 12 ţări Central Europene şi în 
Turcia în segmentul de business ‘Rafinare şi Marketing’, şi în 16 ţări pe  
4 continente în ‘Explorare şi Producţie’. OMV deţine acţiuni în principalele 
domenii chimice şi petrochimice –36% acţiuni în Borealis A/S, unul dintre liderii 
producătorilor de poliolefina din lume. În plus, OMV deţine 51% din acţiunile 
liderului de petrol şi gaze naturale din România, grupul OMV Petrom SA, 45% din 
acţiunile BAYERNOIL Raffineriegesellschaft mbH, 59,26% din acţiunile EconGas 
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(acţiuni directe şi indirecte) şi 97% din acţiunile Petrol Ofisi.

Petrom este principala companie de petrol şi de gaze naturale din partea de 
Sud-Est a Europei. Sectoarele principale de activitate sunt, în ordine, următoarele: 
Explorare şi Producţie, Rafinare şi Marketing şi Gaze. Producţia reprezintă 
aproximativ 204.000 bep/zi, iar rezervele sigure sunt de 940 mil. bep. Petrom 
are o capacitate de rafinare de 8 mil. t şi operează 804 de staţii de alimentare cu 
combustibil. Petrom a fost integrată în segmentele E&P, R&M şi Gaze ale Grupului 
OMV începând din anul 2006. Astfel, capacitatea sa de producţie era deja inclusă, 
la data la care se referă această analiză, în obiectivele divizionale pentru anul 2010.

Date de identificare:

Sediul social: Calea Dorobanţilor, nr. 239,Sector 1, Cod poştal 010567, 
Bucureşti

Număr de telefon/fax: 0040-372-868930/ 0040-372-868518
Numărul şi data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J40/8302/1997
Cod Unic de Înregistrare: 1590082
Atribut fiscal: RO
Capitalul social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 lei
Categoria, Tipul, Numărul şi caracteristicile principale ale valorilor mobiliare 

emise de companie:
• Acţiuni comune nominative dematerializate, a căror evidentă este ţinută de 

Depozitarul Central SA Bucureşti, conform contractului nr. 13308 încheiat în dată de 
11.03.2008

• Valoare nominală, lei/acţiune: 0,1
• Număr de acţiuni: 56.644.108.335
• Acţiunile OMV Petrom SA se tranzacţionează la Categoria I a Bursei de 

Valori Bucureşti Simbol SNP
• Valoarea de piaţă totală a acţiunilor Petrom la 30 Decembrie 2010: 

18.975.776.292 lei

Obiect de activitate

Conform statutului propriu, obiectul de activitate al S.C OMV PETROM S.A. 
îl reprezintă:

• Explorarea şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze naturale de pe uscat 
şi din platoul continental al Marii Negre;

• Lucrări de intervenţii, punere în producţie şi reparaţii sonde;
• Rafinarea ţiţeiului;
• Distribuţie, transport, depozitare, comercializare, bunkeraj nave şi 

aprovizionare aeronave cu produse petroliere;
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• Comercializarea cu ridicată şi cu amănuntul de mărfuri şi produse diverse;
• Importul şi exportul de ţiţei, produse petroliere, petrochimice şi chimice, 

utilaje, echipamente şi tehnologii specifice;
• Producerea, transportul, distribuţia şi comercializarea energiei electrice;
• Activitate și asigurare medicală şi socială pentru salariaţii proprii şi terţe 

persoane;
• Alte activităţii stabilite şi detaliate prin Actul Constitutiv al societăţii.
• Să stabilizăm producţia de petrol şi gaze din România la 210.000 bep/zi,  

precum şi să ne dezvoltăm în regiunea Caspica şi în Rusia
• Să obţinem o rată de înlocuire a rezervelor de 70% şi să reducem costurile de 

producţie la o medie de 9 USD/bep
• Să vindem anual 7 miliarde metri cubi de gaze şi să obţinem o cotă de 35% 

pe piaţa din România
• Să sporim debitul mediu al staţiilor de alimentare cu combustibil la 3 milioane 

litri per an
• Să extindem capacitatea de rafinare a rafinăriei Petrobrazi la 6 mil. t şi să 

eficientizam costurile

Portofoliul de produse al companiei

l Gazele naturale

Gazele naturale se prezintă ca fiind un produs foarte valoros şi o sursă vitală 
de energie care se utilizează în gospodării, în comerţ şi în industrie. Sectorul de 
gaze naturale se caracterizează printr-o ascensiune foarte rapidă în ultimele două 
decenioi, adică din 1990 până în 2010. Gazele sunt pe larg folosite în economie şi, 
în același timp, reprezintă un combustibil care nu afectează mediul. Sechiar spune că 
comportamentul gazelor naturale față de mediu este unul prietenos. În acest cadru, 
creșterea constantă a rezervelor de gaze naturale care sunt utilizabile este în avantajul 
marilor companii care o exploatează, dar și în cel al dezvoltării economice. Metodele 
care se folosesc în exploatarea gazelor naturale sunt în permanență îmbunătăţite, iar 
acest lucru permite ca, în fiecare an, să fie descoperite noi zăcăminte, spre profitul 
și bucuria celor care le exploatează și, desigur, pe perioada cât ele există, și pentru 
dezvoltarea economicîă a celor care au puterea financiară necesară pentru a le 
cumpăra. Oricum, deocamdată, adică în epoca în care trăim – epoca petrolului și 
a gazelor naturale –, nimeni nu se poate lipsi de ele. Pentru că, așa cum se știe de 
foarte multă vreme, ele sunt o resursă disponibilă de peste 50 de ani şi din arderea 
lor rezultă totdeauna un nivel scăzut de emisii poluante. Din această perspectivă, 
ele rămân o sursă de energie și pentru viitor. O sursă destul de sigură, pentru că, 
atâta vreme cât planeta Pământ este o planetă vie și are o activitate geofizică, ea va 
produce și suficiente gaze naturale, iar companiile care le extyrag și exploatează nu 
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au, practic, motive să fie îngrijorate. 

l Carburanţi Petrom
      
Portofoliul de produse din carburanţi Petrom care a fost lansat în Ianuarie 2009 

beneficiază de aceste constatări și are, dupîă spusele celor care fac astfel de analize, o 
grijă deosebită față de mediu. Normal, dacă gazele nu poluează, atunci nici cheltuielile 
cu asigurarea tuturor condițiilor pentru ca impactul lor ecologic să fie prietenos sunt, 
dacă nu foarte prietenoase și ele, atunci cu siguranță foarte suportabile. Producătorii 
și distribuitorii pot afirma cu bucurie că toți carburanţii Petrom, îmbunătăţiţi mereu, 
asigură protecţia motorului, stimuleqază puterea maximă a acestuia cu un consum cât 
se poate de redus. De asemenea, conţinutul de sulf și ele foarte redus (până la 10 ppm 
pentru toţi carburanţii Petrom) diminuează poluarea, contribuind astfel la protecţia 
mediului.

Printre asttfel de produse se află și următoarele: lubrifianţii, produse chimice, 
produse special, bitum, GPL.

Tabel 5.1
Structura acţionariatului

Nr. Acţionari Număr de 
acţiuni Capital  social (lei) Procent %

 1. OMV 
ESELLSCHAFT  28.894.467.414 2.889.446.741,40  51,01

 2. Ministerul 
Economiei  11.690.694.418 1.169.069.441,80  20,64

 3. Fondul 
Proprietatea S.A.  11.391.130.186 1.139.113.018,60  20,11

 4.

Banca Europeană 
pentru

1.147.770.061 114.777.006,10 2,03
Reconstrucţie şi 
Dezvoltare 

 5. Persoane Fizice şi 
Juridice  3.520.046.256 352,004,625.60  6,21

  TOTAL  56.644.108.335  5.664.410.833,50  100

l Politica de dividende

l 2001:
OMV Petrom a fost și este listată la Bursa de Valori din Bucureşti. Data la 

care s-a realizat, pentru prima oară, tranzacţionarea acţiunilor OMV Petrom a fost 3 
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septembrie 2001, iar preţul de închidere din ziua respectivă a fost de 0,0720 lei.

l  2004:
Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEC) şi OMV au semnat, pe 23 iulie 

2004, Contractul de Privatizare prin care OMV achiziţiona 51% din acţiunile OMV 
Petrom, printr-o combinaţie de cumpărare directă a 33,34% din acţiuni (669 mil. 
euro) şi o creştere simultană de capital în OMV Petrom (831 mil. euro). Pe date de 
7 decembrie OMV a plătit suma de 1,5 mld. euro pentru 51% din capitalul social al 
OMV Petrom, iar pe 14 decembrie, a avut loc finalizarea privatizării. Prin urmare, 
OMV a devenit acţionar majoritar al OMV Petrom, iar la 31 decembrie capitalul 
social a crescut la 5.600.050.607,8 lei, cu o valoare nominală de 0,1 lei pe acţiune. 
BERD a convertit 73 de mil. USD din Contractul de Împrumut încheiat cu OMV 
Petrom în 2002, în cota de 2,03% din capitalul social al Companiei. 

l 2005:
Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat, la 22 noiembrie 2005, majorarea 

capitalului social, acordând acţionarilor existenţi dreptul de a subscrie noi acţiuni, 
cu o valoare nominală de 0,1 lei, pentru a-şi putea păstra deţinerea în companie. 
Ministerul Economiei şi Comerţului (MEC) a primit atunci 266.977.088 acţiuni, 
care reprezentau valoarea terenurilor pentru care compania a obţinut titlurile de 
proprietate în perioada 16 decembrie 2004-10 octombrie 2005.1

Tranzacţionare a drepturilor de preferinţă s-a desfășurat între 14 decembrie 
2005 şi 23 decembrie 2005. În acest interval de timp, aproape 198 mil. drepturi de 
preferinţă OMV Petrom au fost tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti, volumul 
zilnic fiind între 12 şi 58 mil. de drepturi. Preţul a fluctuat între 0.0040 RON şi 
0.0046 RON.

În timpul perioadei de subscriere (9 ianuarie – 9 februarie 2006), OMV a 
subscris 334.209.314 de acţiuni, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
(BERD) a subscris 13.275.740 de acţiuni, şi 3.924 de acţionari, persoane fizice şi 
juridice, au subscris 29.140.115 de acţiuni.

l 2006:
La cererea societăţii Fondului Proprietatea S.A., pe 27 februarie 2006, au fost 

transferate 5.600.050.608 acţiuni OMV Petrom care se aflau în contul Ministerului 
Economiei şi Comerţului în contul Fondului Proprietatea.

Fondul Proprietatea a fost creat de Statul Român pentru a despăgubi persoanele 
expropriate abuziv în urma naţionalizărilor din perioada regimului comunist. 
Ministerul Economiei şi Comerţului deţinea, în urma transferului de acţiuni şi a 
majorării capitalului social, 17.481.773.996 acţiuni  reprezentând 30,862% din 
capitalul social, iar Fondul Proprietatea deţinea 5.600.050.608 acţiuni, reprezentând 
1  http://docshare.tips/sc-petrom-saanca_582a3d9eb6d87f24b08b4e89.html 
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9,887% din capitalul social.

 
l 2007:
Depozitarul Central S.A. a transferat, la 26 februarie 2007,  acţiunile OMV 

Petrom deţinute de Ministerul Economiei şi Comerţului în contul Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului (AVAS), în urma preluării Oficiului Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) de către AVAS.

AVAS deţinea, după efectuarea acestui transfer, 17.481.773.996 de acţiuni 
care reprezentau 30,862% din capitalul social al OMV Petrom.

În continuare, la 11 iulie 2007, Depozitarul Central S.A. a transferat 
5.791.079.578 de acţiuni, reprezentând 10,223% din capitalul social al OMV Petrom 
S.A., deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), în contul 
S.C. Fondul Proprietatea S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 81/2007.

AVAS deţinea, în urma acestui transfer, 11.690.694.418 de acţiuni reprezentând 
20,64% din capitalul social, iar S.C. Fondul Proprietatea S.A. deţinea 11.391.130.186 
de acţiuni, reprezentând 20,11% din capitalul social.

l 2009:
Ministerului Economiei (ME) a înlocuit Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului (AVAS) în acţionariatul Petrom, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 308/30.12.2008, începând cu 15 ianuarie 2009.

l 2010:
La 16 februarie 2009, AGEA a aprobat răscumpărarea de către Petrom de 

acţiuni proprii de pe piaţa reglementată de valori mobiliare, în condiţiile art. 1031 din 
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, în vederea distribuirii lor cu titlu 
gratuit către persoanele îndreptăţite să primească acţiuni (foşti sau actuali angajaţi), 
pentru a îndeplini obligaţiile asumate din Contractul Colectiv de Muncă. Programul 
de răscumpărare acţiuni a demarat la 8 ianuarie 2010 şi a fost finalizat la 18 ianuarie 
2010. OMV Petrom S.A. a achiziţionat 6.195.500 acţiuni, reprezentând 0,011% din 
capitalul sociat al companiei, de pe piaţa reglementată de valori mobiliare, în valoare 
totală de 1.772.177 lei. Preţul de achiziţie a acţiunilor a variat între 0,2730 lei şi 0,2930 
lei. OMV Petrom S.A. a distribuit în mod gratuit, fiecărei persoane îndreptăţite 100 
(una sută) acţiuni ordinare, nominative şi dematerializate tranzacţionate la categoria 
întâi a Bursei de Valori Bucureşti cu o valoarea nominală de 0,1 RON/acţiune.

AGEA din data de 3 august 2010 a aprobat definitiv desprinderea activităţilor 
de marketing ale OMV Petrom S.A. şi transmiterea cu titlu universal a activelor 
şi pasivelor aferente acestor activităţi către OMV Petrom Marketing S.R.L. (o 
societate deţinută 100% de către Petrom), precum şi proiectul de desprindere inclusiv 
efectele acestei operaţiuni. Dată la care desprinderea a început să producă efecte a 
fost 1 octombrie 2010. Expertul independent PriceWaterhouseCoopers Management     
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Consultants SRL desemnat de Registrul Comerţului a determinat preţul de retragere 
(brut inclusiv taxele aferente) în valoare de 0,352 RON/acţiune, ce trebuie plătit 
acţionarilor care şi-au exrcitat dreptul de retragere. La sfârşitul procesului şi în 
conformitate cu procedura de retragere, OMV Petrom S.A. nu a trebuit să răscumpere 
nicio acţiune de la acţionarii menţionaţi mai sus.

Concluzii  şi propuneri

Structura financiară a întreprinderilor şi politica de dividend sunt două teme 
de o permanentă actualitate în literatura economică internaţională. Din nefericire, 
pentru piaţa românească, ambele subiecte sunt tratate preponderent din punct de 
vedere teoretic, şi nu practic. Principala cauză o constituie contextul economico-
politic aflat într-o continuă instabilitate, dar şi numărul extrem de redus de societăţi 
cotate pe piaţa oficială de capital românească, cu un istoric financiar-contabil la fel 
de redus.

Companiile cu o politică de dividend stabilă au exercitat întotdeauna o atracţie 
aparte pentru investitori, în primul rând cele care acordă dividendele sub formă de 
numerar. Politica de dividend a societăţii spune multe sau ar trebui să spună multe. 
Sub ce formă se acordă dividendul, ce procent din profitul net se alocă pentru 
dividende, cât de stabil este acest procent de-a lungul timpului, cum se modifică el 
etc. Acestea sunt lucruri pe care teoria analizei fundamentale le percepe ca semnale 
– voluntare sau nu din partea managementului (dividendul este aprobat de acţionari, 
însă managmentul este cel care îl propune).

Pe de o parte, dividendul este o formă de a împărţi bunăstarea unei companii 
cu acţionarii săi, deci un semnal pozitiv, dar, pe de altă parte, acordarea lui poate 
fi percepută ca un semnal negativ, în sensul absenţei unor oportunităţi profitabile 
pentru reinvestirea profitului.

În România, nu există studii de mare amploare, iar acestea nici nu au substanţă, 
având în vedere istoricul foarte scurt al bursei romaneşti. Ele au o oarecare relevanță 
numai pe termen foarte scurt.

În Romania dividendele au fost mereu privite favorabil, acest lucru datorându-
se şi unei insuficiente educaţii financiare a investitorilor români, dar şi a inclinaţiei 
acestora către investiţiile pe termen scurt. Managerii trebuie să regândească întreaga 
lor strategie financiară şi să fie constienţi că nu se pot baza pe credite bancare 
nelimitat, iar dezinteresul acţionarilor pentru piaţa de capital va duce la situaţii total 
nefavorabile în următorii ani. Ceea ce s-a și întâmplat.
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Rezumat 

La nivel întreprinderii deficitul de trezorerie reprezintă un element 
esenţial dar şi o restricţie a gestiunii financiare a întreprinderii, în care se 
concretizează rezultatele modului de realizare a activităţii şi de respectare 
a echilibrului financiar. În sens restrâns, trezoreria netă este diferenţa dintre 
fondul de rulment si nevoia de fond de rulment, respectiv excedentul sau 
deficitul de trezorerie.

Cuvinte cheie: întreprindere, buget, gestiune, trezorerie, economie 
concurenţială.

Summary: 

At the enterprise level cash deficit is an essential element but also a 
restriction on the financial management of the company, in which strategy 
for achieving takes the form of work results and to respect the financial 
balance. In a restricted sense, net treasury is the difference between working 
capital and working capital need, respectively surplus or deficit treasury.

Keywords: enterprise, budget, management, treasury, competitive economy.

GESTIUNEA TREZORERIEI 
ÎNTREPRINDERII ÎN CONTEXTUL 

ECONOMIEI CONCURENŢIALE

THE MANAGEMENT  
OF TREASURY COMPANY  

IN THE COMPETITIVE ECONOMY
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Introducere

Deficitul de trezorerie reprezintă, într-o întreprindere, nu doar un element 
esenţial, foarte important în managementul economic, ci și o restricţie a 

gestiunii financiare. Aici se materializează și se concretizează efectele și rezultatele 
concrete ale felului în care s-a realizat activitate și de modul în care a fost menținut 
(sau nu) echilibrul financiar.  

În general, trezoreria netă este definită ca fiind diferența dintre fondul de 
rulment şi nevoia de fond de rulment, respectiv excedentul sau deficitul de trezorerie.

Cu alte cuvinte, trezoreria este diferenţa dintre suma activelor şi cea a pasivelor 
de trezorerie (active de trezorerie: disponibilităţi băneşti – disponibilităţi în bancă 
şi în casă, valori mobiliare de plasament, titluri monetare şi financiare deţinute pe 
termen scurt –, şi efecte comerciale de încasat – cambii, bilete la ordin, cecuri, etc. – 
respectiv pasive de trezorerie: soldul creditor al contului curent, credite de trezorerie 
şi efecte comerciale de plătit).

Noţiunea de trezorerie se referă, cu precădere, la încasări, lichidităţi, 
disponibilităţi băneşti în conturi bancare şi casa în lei sau devize la un moment dat, 
degrevate de datoriile trezoreriei, dar, totodată, noţiunea de trezorerie se foloseşte şi 
pentru a desemna diferenţa dintre fondul de rulment şi nevoia de fond de rulment sau 
diferenţa dintre încasări şi credite bancare pe termen scurt.

Obiectivul urmărit în gestiunea trezoreriei este asigurarea unui sold zero 
de trezorerie prin plasarea eficientă, sigură şi cu un grad mare de lichiditate a 
excedentului de trezorerie şi prin acoperirea deficitului de trezorerie cu un cost 
minim al capitalurilor împrumutate. Atingerea acestui obiectiv va determina cel mai 
mic cost al gestiunii de trezorerie (de oportunitate pentru excedentul de trezorerie şi 
de finanţare pentru deficitul de trezorerie). 

Luând în considerare rezultatul exerciţiului, este necesar, prin urmare, să ne 
punem întrebarea  dacă întreprinderile cu beneficii (rezultate pozitive) la încheierea 
exerciţiului financiar au şi o trezorerie pozitivă, iar dacă nu este aşa care este explicaţia 
şi cum se pot gestiona resursele şi alocările astfel încât deficitul de trezorerie să fie 
minim. 

Una dintre explicaţii ar fi datorate decalajelor dintre înregistrarea în contabilitate 
a veniturilor şi cheltuielilor dar şi a scadentelor plăţilor şi încasărilor, decalaje care pot 
fi hotărâtoare pentru soarta întreprinderii. O altă explicaţie ar fi neutilizarea fondurilor 
permanente ale întreprinderii la finanţarea activelor imobilizate şi folosirea acestora 
la finanţarea activelor circulante cu un cost superior surselor temporare.

Mai trebuie precizat că preocupări intense pentru gestiunea trezoreriei sunt 
motivate şi de unele fenomene exogene de instabilitate economică, care afectează 
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microeconomia cum ar fi: creşterea inflaţiei, creşterea ratei dobânzii active, etc., dar 
şi endogene ca de exemplu: scăderea ratelor de rentabilitate economică şi financiară, 
creşterea costului mediu ponderat al capitalului, scăderea capacităţii de autofinanţare 
etc.. De asemenea datoriile şi creanţele în valută  au impact direct asupra trezoreriei, 
impact amplificat de riscul valutar reprezentat de volatilitatea ridicată a ratei de 
schimb.

Prezentarea generală a SC CAROLI FOODS GROUP SA

S.C. Caroli Foods Group S.A. este una dintre cele mai mari companii de 
produse alimentare din România, ocupând locul al doilea pe piaţă. Pe durata celor 
12 ani de activitate, SC Caroli Foods Group SA a investit peste 35 000 000 euro în 
ramurile de producţie şi distribuţie.

Grupul are 1300 de angajaţi, majoritatea cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de 
ani. Unităţile de producţie fiind aliniate la standarde europene. 

Fabrica din Piteşti are o suprafaţă de peste 18 000 de metri  pătraţi şi deţine 
toate autorizaţiile necesare producţiei de alimente.

S.C. Caroli Foods Group S.A. este formată din următoarele societăţi: S.C. 
Caroli Prod 2000 S.R.L, S.C. Caroli Foods Group S.R.L, S.C. Caroli Brands S.R.L şi 
S.C. Maestro Industries S.R.L.

Datorită contextului economic şi al crizei financiare, SC Caroli Foods Group 
SA şi SC Campofrio Foods Group au anunţat în anul 2009 fuziunea între cele două 
companii.

Ţelul acestei fuziuni este dezvoltarea afacerii mai eficient, punând accent pe 
resursele şi punctele forte ale celor două companii, dat fiind contextul economic şi 
concurenţa ce există pe piaţă.

Portofoliul de acţiuni deţinut de cele două companii în urma fuziunii va fi: 
51% - SC Caroli Foods SA şi 49% - SC Campofrio Food Group.

Acest studiu de caz îşi propune, în continuare, să analizeze trezoreria companiei                              
S.C. Caroli Foods Group S.R.L.

Analiza trezoreriei la SC CAROLI FOODS GROUP SA

Analiza financiară este activitatea de diagnosticare a stării de performanţă 
financiară a întreprinderii la încheierea exerciţiului. Ea îşi propune să stabilească 
punctele tari şi punctele slabe ale gestiunii financiare în vederea fundamentării unei 
noi strategii de menţinere şi dezvoltare, într-un mediu concurenţial. 

Analiza financiară urmăreşte să evidenţieze modalităţile de realizare a 
echilibrului financiar pe termen lung şi pe termen scurt (obiectiv al analizei pe bază de 
bilanţ) şi treptele de acumulare bănească, de rentabilitate ale activităţii întreprinderii 
(obiectiv al analizei pe baza contului de profit şi pierdere). 
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Echilibrul economico - financiar al firmei reprezintă un sistem de corelaţii prin 
care se stabilesc anumite proporţionalităţi în cadrul şi între diferite fluxuri financiare. 
El constituie o premisă dar şi o consecinţă a desfăşurării normale a activităţii firmei, 
în conformitate cu obiectul său. 

Pentru exprimarea sintetică a multiplelor corelaţii implicate de echilibrul 
economico-financiar, literatura de specialitate oferă mai mulţi indicatori (uneori 
calculaţi în mod diferit, sau cu diverse denumiri). 

În practică se folosesc cu precădere următorii indicatori: 

a) Rata stabilităţii financiare (RSF) 
Reflectă legătura dintre capitalul permanent de care întreprinderea dispune în 

mod stabil (pe o perioadă mai mare de un an) şi patrimoniul total. 

Se poate calcula după relaţia: 

a1) RSF = 100
totalPasiv

permanentCapital
×

unde: capitalul permanent = capitalul propriu + datorii pe termen lung

a2)  RSF = 100
totalPasiv

scurttermenpeDatorii
×

b) Rata autonomiei financiare globale (RAFG)

  b1) RAFG = 100
totalPasiv
propriuCapital

×

Ponderea capitalului propriu, respectiva obligaţiilor în totalul pasivelor, diferă 
de la un caz la altul, în primul rând în funcţie de politica financiară a întreprinderii 
respective, de condiţiile concrete ale fiecărei firme, de eficienţa deciziilor financiare. 

Diversitatea de condiţii în care-şi desfăşoară activitatea întreprinderile face 
dificilă stabilirea unor rate de referinţă. Majoritatea specialiştilor recomandă ca 
satisfăcătoare pentru echilibrul financiar: 

Prin urmare, existenţa unui capital propriu egal sau mai mare de o treime din 
pasivul firmei este o premisă a autonomiei financiare a acesteia. 

c) Rata autonomiei financiare la termen (RAFT) 
Este mai semnificativă decât rata autonomiei financiare globale deoarece 

permite aprecieri mai exacte prin implicarea structurii capitalului permanent. 
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Se poate calcula după următoarele relaţii:

 c1) RAFT = 
permanentCapital

propriuCapital
 

Specialiştii apreciază că, pentru asigurarea autonomiei financiare, capitalul 
propriu trebuie să reprezinte cel puţin jumătate din cel permanent, adică RAFT 0,5. 

 c2) RAFT   = 
lungºimediutermenpeDatorii

propriuCapital

Acest raport exprimă gradul de independenţă financiară a firmei, independenţă 
asigurată atunci când capitalul propriu este egal sau mai mare comparativ cu suma 
obligaţiilor la termen. 

RAFT 1 
Autonomia financiară este primordială pentru o întreprindere deoarece îi 

dă posibilitatea de a decide în toată libertatea şi totodată de a găsi şi contracta noi 
împrumuturi. 

Valorile înregistrate de acest sistem de rate în cazul SC Caroli Foods Group SA 
sunt redate în tabelul următor, în care: 

CP - capital permanent
Cpr - capital propriu
Pt  - pasiv total
DTLM - datorii pe termen lung şi scurt
DTS - datorii pe termen scurt
Societatea înregistrează o stabilitate financiară ridicată în anul 2009, care s-a 

degradat în 2010 (61,72% faţă de 68,57%). De asemenea, dispune de autonomie 
financiară, capitalul propriu reprezentând mai mult de jumătate din valoarea 
patrimoniului. În anul 2010, rata autonomiei financiare scade sensibil faţă de 2009 
(61,72% faţă de 68,57%). Autonomia financiară la termen este asigurată, societatea 
neavând împrumuturi pe termen lung şi mediu, acest indicator înregistrând în ambii 
ani o valoare cu mult peste 0,5.

Lichiditatea patrimonială exprimă capacitatea pe care o are agentul economic 
de a acoperi, prin elementele patrimoniale de mijloace circulante active, obligaţiile 
pe termen scurt. Pentru determinarea corectă a lichidităţii patrimoniale a societăţii, 
elementele de activ trebuie corijate cu valorile fără mişcare, clienţii neîncasaţi 
în termen de 30 zile, debitorii incerţi şi alte imobilizări. Lichiditatea se referă la 
proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma în bani. 
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Tabelul nr.  1

Stabilitatea financiară
Solvabilitatea reprezintă capacitatea firmei de a face faţă obligaţiilor sale 

băneşti, respectiv de a-şi onora plăţile la termenele scadente. 
Echilibrul financiar este un imperativ permanent pentru orice agent economic, 

în sensul că menţinerea solvabilităţii este o restricţie ce se impune întreprinderii în 
mod curent. 

O problemă care se pune, în analiza solvabilităţii este aceea a asigurării 
echilibrului dintre încasări şi plăţi. 

În cazul în care încasările prevăzute nu asigură plata obligaţiilor curente, se 
apelează la împrumuturi, se reduce volumul aprovizionărilor, se decalează termenele, 
se renunţă la unele materiale aflate în stoc pentru necesar, se impulsionează desfacerile. 

În acest caz, dificultăţile de plată apar ca o expresie a unei neconcordanţe de 
moment care nu pune în pericol echilibrele fundamentale şi nu afectează imaginea 
firmei. 

Ratele de solvabilitate şi lichiditate realizează o raportare a activelor realizabile 
la datoriile exigibile în vederea evaluării riscului de faliment. 

a) Rata solvabilităţii generale (RSG)
Compară ansamblul lichidităţilor potenţiale asociate activelor circulante cu 

ansamblul obligaţiilor scadente sub un an. 

RSG = 
scurttermenpeDatorii

circulanteActive
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Rata solvabilităţii generale permite aprecierea gradului de acoperire a datoriilor 
pe termen scurt de către activul circulant. O rată unitară arată o corespondenţă deplină 
între active le circulante şi sursele corespunzătoare. O valoare supraunitară a acestei 
rate indică existenţa unor active circulante mai mari decât obligaţiile pe termen 
scurt şi, prin urmare, utilizarea unei părţi din capitalul permanent pentru finanţarea 
exploatării. 

b) Rata solvabilităţii parţiale (RSP) 
Exclude stocurile de active circulante, acestea constituind elementul cel mai 

incert din punct de vedere al valorii şi lichidităţii sale. 

RSP = 
scurttermenpeDatorii

StocuricirculanteActive

RSP = 
scurttermenpeDatorii

itatiDisponibilplasamentdeTitluriCreante ++

Rata solvabilităţii parţiale exprimă capacitatea întreprinderii de a-şi onora 
obligaţiile pe termen scurt din creanţe şi disponibilităţi. Această rată, de regulă, 
subunitară, trebuie analizată şi interpretată cu prudenţă prin luarea în calcul a unor 
aspecte de detaliu privind structura creanţelor (numărul de clienţi, ponderea lor în 
totalul creanţelor etc.). 

În teoria economică se apreciază că o rată cuprinsă între 0,8 şi 1 ar reprezenta 
o situaţie optimă în ceea ce priveşte solvabilitatea. 

c) Rata solvabilităţii imediate (RSI)
Pune în corespondenţă elementele cele mai lichide ale activului cu obligaţiile 

pe termen scurt. 

RSI  = 
scurttermenpeDatorii

itatiDisponibilPlasamente +

În teoria economică se apreciază că RS1 0,3 
Deşi, teoretic o rată ridicată indică o lichiditate, respectiv o solvabilitate 

ridicată, ea poate avea şi alte semnificaţii, ca de exemplu o folosire mai puţin 
performantă a resurselor disponibile. 

O valoare ridicată a acestei rate nu este o garanţie a solvabilităţii dacă celelalte 
active au un grad redus de lichiditate. 

O valoare scăzută a ratei solvabilităţii imediate poate fi perfect compatibilă cu 
menţinerea echilibrului financiar, dacă întreprindere minimizează valoarea încasărilor 
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sale, deţinând în schimb valori de plasament, creanţe, stocuri uşor mobilizabile în 
concordanţă cu exigibilitatea obligaţiilor la termen. 

În cadrul SC Caroli Foods Group SA, situaţia solvabilităţii este reflectată prin 
intermediul tabelului nr. 2: 

Tabelul nr. 2
Situaţia solvabilităţii
Rata solvabilităţii generale, care înregistrează valori supraunitare (dar nu cu 

mult peste 1), semnifică existenţa unui fond de rulment pozitiv, ceea ce înseamnă că 
pentru finanţarea activelor circulante s-a utilizat o parte din capitalul permanent. 

În dinamică rata a scăzut, indicând o reducere a activelor disponibile în raport 

cu datoriile exigibile. 
Rata solvabilităţii parţiale, în anul 2009 are o valoare de peste 0,8, ceea ce 

înseamnă că întreprinderea are capacitatea de a-şi onora datoriile pe termen scurt din 
creanţe şi disponibilităţi. 

În 2010 situaţia s-a înrăutăţit, valoarea fiind sub 0,8 neexistând premisele ca 
întreprinderea să-şi onoreze datoriile pe termen scurt din creanţe şi disponibilităţi. 

Rata solvabilităţii imediate, în ambii am analizaţi înregistrează valori scăzute, 
apreciindu-se ca fiind nefavorabilă unei firme. Capacitatea de îndatorare este saturată 
când RDP se apropie de 1, iar posibilităţile de îndatorare vor fi cu atât mai mari cu cât 
această rată este mai scăzută. 

d) Rata de îndatorare a activităţii de exploatare (RIAE) 
Caracterizează gradul de participare a creditului la finanţarea active lor 

circulante. 

RIAE = 
itatidisponibilfaracirculanteActive

scurttermenpeDatorii
 

Este dificil de stabilit mărimi orientative pentru această rată, întrucât sunt 
elemente specifice pentru fiecare sector de activitate, unde factori ca: viteza de rotaţie 
a active lor circulante, rentabilitatea costurilor şi nivelul ratei dobânzii condiţionează 
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apelarea la credite şi creează condiţiile de rambursare. 

e) Rata capacităţii de rambursare a datoriilor financiare (RCRDF) 
Exprimă perioada în care urmează a fi rambursate creditele contractate. 
Acest indicator prezintă importanţă în primul rând în faza de contractare a 

împrumuturilor, întrucât normele bancare pot să impună un număr de ani pentru 
rambursarea teoretică a datoriilor financiare. 

  RCRDF  = 
areautofinantdeaCapacitate

mediusilungtermenpeDatorii

La SC Caroli Foods Group SA mărimea acestor indicatori se prezintă conform 
tabelului nr. 3: 

Tabelul nr. 3
Rata capacităţii de rambursare

Rata generală a îndatorării are o valoare bună în anul 2009, fiind de 0,45, însă 
ea s-a degradat în anul 2010 ajungând la 0,61 valoare considerată totuşi satisfăcătoare. 

Rata de îndatorare a activităţii de exploatare s-a degradat, de asemenea, în 
2010 faţă de 2009 crescând de la 0,81 la 0,94. 

Rata datoriilor financiare, respectiv rata capacităţii de rambursare a datoriilor 
financiare nu s-au calculat deoarece SC Caroli Foods Group SA nu a contractat 
împrumuturi pe termen mediu şi lung în perioada 2009 - 2010. 

Capacitatea de autofinanţare
 
Rezultatul contabil nu caracterizează potenţialul de lichidităţi al întreprinderii, 
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deoarece el înglobează atât veniturile şi cheltuielile monetare, cât şi pe cele calculate. 
Capacitatea de auto finanţare reflectă fluxul net de monedă degajat de activitatea 

rentabilă a întreprinderii la sfârşitul exerciţiului contabil. 
CAF este o resursă internă aflată în permanenţă la dispoziţia întreprinderii. 
CAF reprezintă un indicator monetar privind rezultatul exerciţiu lui care 

rezultă din confruntarea veniturilor monetare cu cheltuielile monetare (inclusiv 
impozitul pe profit). 

Fluxul net de monedă este cunoscut sub denumirea generică de surplus 
monetar. Noţiunea de surplus monetar este desemnată, în practică, printr-o serie de 
termeni, care au un conţinut diferit în funcţie de autor, ca de exemplu: cash flow, 
capacitate de auto finanţare, marjă brută de autofinanţare, auto finanţare brută etc. 

„Cash-flow” semnifică surplusul monetar generat de o operaţiune particulară, 
de un ansamblu de operaţiuni sau de un ansamblu de activităţi ale întreprinderii. 

„Cash-flow” este un indicator de rezultate care poate substitui în anumite 
condiţii profitul contabil. Între cash-flow şi profitul contabil există însă diferenţe 
semnificative: 

- profitul contabil este un rezultat global calculat în funcţie de totalitatea 
veniturilor şi cheltuielilor; cash-flow-ul este un rezultat parţial care implică numai 
componentele monetare ale veniturilor şi cheltuielilor. El neglijează veniturile şi 
cheltuielile care nu generează un flux monetar (venituri şi cheltuieli calculate). 

- profitul contabil este un rezultat definitiv, în timp ce cash-flow-ul este un 
rezultat tranzitoriu. 

CAF este un surplus monetar net global. Caracterul „net” se explică prin 
determinarea acestui indicator după deducerea impozitului pe profit, iar caracterul 
„global” prin faptul că este degajată de întreaga activitate a întreprinderii. 

CAF se poate calcula prin metoda diferenţelor sau prin metoda aditivă. 

a) Metoda diferenţelor 
Potrivit acestei metode: 
CAF = Venituri monetare - Cheltuieli monetare 
Pe baza datelor cuprinse în contul de profit şi pierdere se poate calcula 

capacitatea de auto finanţare la SC Caroli Foods Group SA prin metoda diferenţelor 
astfel: 

Venituri monetare = Venituri totale  - Venituri calculate 
Venituri monetare2009 = 28.649. lei -77.67 (venituri extraordinare)

 - 0 (venituri din ajustări financiare) 
 - 0 (venituri din ajustări de exploatare) 

Venituri monetare2009 = 28.649. lei -77.67 = 28.571. lei 
Venituri monetare2010 = 40.500. lei -18.89 (venituri extraordinare) 

 - 0 (venituri din ajustări financiare) 
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 - 0 (venituri din ajustări de exploatare) 
Venituri monetare2010 = 40.500. lei  -18.89 = 40.481. lei 
Cheltuieli monetare = Cheltuieli totale    - Cheltuieli calculate 
Cheltuieli monetare2009 = 24.084. lei        - 12.81 (cheltuieli extraordinare) 
                                                                 - 1.705. (cheltuieli cu amortizări şi ajustări 
                                                                    din exploatare) 
                                                                  - 0 (cheltuieli cu amortizări şi ajustări 
                                                                    financiare) 
                                                                      + 1.186. (impozitul pe profit)     Cheltuieli               
                                                                    monetare2009 = 23.553. lei 
Cheltuieli monetare2010= 39.710. - 2.992. (cheltuieli extraordinare) 
                                                                 - 1.764. (cheltuieli cu amortizări 
                                                                     şi ajustări din exploatare) 
                                                                 - 0 (cheltuieli cu amortizări şi ajustări  
                                                                   financiare) 
                                                                + 741.79 (impozitul pe profit) 
                                                                   Cheltuieli monetare2010  = 35.695. lei 
  CAF2009 = 28.571. - 23.553. = + 5.018. lei
  CAF2010 = 40.481. – 35.659. = + 4.785. lei

b) Metoda aditivă 
Pentru a calculul CAF prin metoda aditivă se adaugă la rezultatul brut al 

exploatării suma altor venituri monetare (alte venituri din exploatare, alte venituri 
financiare, alte venituri excepţionale) şi se scade suma altor cheltuieli monetare (alte 
cheltuieli pentru exploatare, alte cheltuieli financiare, alte cheltuieli excepţionale, 
participarea salariaţilor la rezultate, impozitul pe profit). 

Tabelul nr. 4
Capacitatea de autofinanţare

Indicatori 2009 2010

Rezultatul exploatării 5.319. 4.672.

+ Amortizări şi ajustări 1.705. 1.764.

+ Alte cheltuieli de exploatare 50.210 51.31

  - Venituri din ajustări privind exploatarea - -

- Alte venituri din exploatare 1.889. 773.81
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= RBE 5.185. 5.713.

Indiferent de modalitatea de calcul, CAF este un indicator ce permite 
aprecierea rezultatelor întreprinderii şi a capacităţii acesteia de a degaja resurse 
interne de finanţare din propria sa activitate. În măsura în care CAF corespunde unui 
surplus monetar global, ea permite aprecierea aptitudinii întreprinderii de a degaja 
noi resurse care ar contribui la finanţarea nevoilor sale viitoare. Această aptitudine 
justifică înscrierea CAF printre resursele tabloului de trezorerie. 

Mărimea CAF condiţionează posibilitatea întreprinderii de a-şi rambursa 
datoriile. 

În cazul SC Caroli Foods Group SA în anul 2009 CAF a avut o valoare pozitivă 
(5.018.lei), fiind efectul rezultatului brut al exploatării care a fost în anul 2009 pozitiv 
(5.185.lei). 

În anul 2010 situaţia s-a înrăutăţit în mod accentuat faţă de anul 2009, CAF 
scăzând cu 3.224. lei. Fiind efectul creşterii cheltuielilor excepţionale. 

Veniturile financiare monetare au avut o influenţă favorabilă, fapt pus în 
evidenţă de indicele veniturilor financiare monetare (8,91) care este mai mare decât 
indicele cheltuielilor financiare monetare (1,36), deci ritmul de creştere a veniturilor 
financiare monetare a fost superior celui de creştere a cheltuielilor financiare 
monetare. 

De asemenea o influenţă hotărâtoare asupra capacităţii de auto finanţare au 
avut-o cheltuielile excepţionale monetare şi impozitul pe profit, atât în 2009 cât şi în 
2010. 

CAF permite finanţarea unor nevoi ale gestiunii curente, creşterea fondului de 
rulment, finanţarea totală sau parţială a noilor investiţii, rambursarea împrumuturilor, 
remunerare a capitalurilor investite. 

CAF nu reprezintă decât o auto finanţare potenţială. Gradul de auto finanţare a 
exerciţiu lui se apreciază deducând din CAF dividendele distribuite (DD). 

AF2009 = CAF2009 - DD2009 = 5.018. - 1.133. = 3.884. lei 
AF2010 = CAF2010 - DD2010 = 1.793. - 0= 1.793. lei 
În anul 2010 societatea a obţinut profit, însă întreaga valoare a profitului net a 

fost repartizată la fondul de rezervă. 
Deci CAF2010 = AF2010
Auto finanţarea contribuie la consolidarea structurii financiare a întreprinderii 

şi creşterea libertăţii de acţiune a acesteia. 
Creşterea autofinanţării se poate realiza fie prin creşterea capacităţii de 

autofinanţare, fie prin reducerea dividendelor (măsură la care SC Caroli Foods Group 
SA a apelat). 

Pentru dimensionarea activităţii de producţie şi comercializare, se recomandă 
utilizarea unui sistem de indicatori valorici, fiecare dintre aceştia, prin conţinut şi 
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mod de determinare, având o putere informaţională, caracterizează anumite aspecte 
ale activităţii unei firme. 

În practica societăţilor comerciale, pentru aprecierea rezultatelor şi măsurarea 
performanţelor comerciale ale acestora, se folosesc indicatorii: cifra de afaceri, 
producţia exerciţiului, marja comercială, valoarea adăugată.

  Bugetul de trezorerie
Bugetul de trezorerie are ca funcţiune previziunea încasărilor şi a plăţilor, 

pornind de la planificarea cheltuielilor, din care sunt exc1use cele neplătite (cum ar 
fi amortizările şi ajustările calculate) şi de la planificarea veniturilor, din care sunt 
exc1use cele neîncasabile (producţia stocată, vânzări pe credit). 

 Elaborarea bugetului de trezorerie
 Fazele mai importante în elaborarea bugetului de trezorerie sunt: 
1) Previziunile încasărilor şi plăţilor 
2) Determinarea şi acoperirea soldurilor de trezorerie care rezultă din 

compararea încasărilor cu plăţile. 
3) Elaborarea bugetului definitiv de trezorerie. 
 

1) Previziunea încasărilor şi plăţilor 
Previziunea vânzărilor este operaţia fundamentală pentru elaborarea bugetului 

de trezorerie. 
De la cifra vânzărilor pornesc previziunile pentru aprovizionări, pentru 

investiţii etc. 
Odată stabilită cifra vânzărilor anuale şi repartizarea ei lunară, previziune a 

încasărilor, din aceste vânzări, se fundamentează pe o evidenţă statistică a eşalonării 
în timp a încasării veniturilor lunare. Între momentul vânzărilor şi cel al încasărilor 
corespunzătoare, există un decalaj semnificativ de la 30 la 90 zile. 

Încasările bugetului de trezorerie într-o perioadă dată, se pot evidenţia prin 
următoarea relaţie de calcul: 

Încasări = Creanţe + Venituri planificate – Crenţe  Iniţiale  ale 
perioadei finale

În cazul SC Caroli Foods Group SA
Încasări = 16.712. + 48.838. - 13.500. = 52.050. lei 
Creanţele iniţiale se preiau din bilanţul de deschidere. 
Veniturile planificate se preiau din contul de rezultate previzional. 
Creanţele finale se preiau din bilanţul previzional. 
Previzionarea plăţilor se face, în principiu, la fel cu cea a încasărilor, pornind 
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de la previziunea cheltuielilor şi de la eşalonarea previzibilă a plăţilor pentru aceste 
cheltuieli. Natura diferită a cheltuielilor determină o serie de particularităţi atât în 
privinţa previziunii mărimii lor anuale, cât şi a eşalonării scadenţei lor la plată. 

Aprovizionările cu materiale se planifică în corelaţie cu stocurile şi cu 
previziunea aprovizionărilor, în funcţie de programul de fabricaţie sau de programul 
de comercializare. 

Previziunea cheltuielilor de personal se face în funcţie de politica întreprinderii 
privind forţa de muncă, în contextul obiectivelor financiare urmărite şi al mişcării 
sindicale. 

Impozitele şi taxele au termene fixe de plată şi adesea lunare. Mărimea lor se 
determină în funcţie de veniturile, respectiv profitul întreprinderii. 

În previziunea plăţilor se au în vedere şi scadenţele previzibile ale plăţilor din 
celelalte bugete: investiţii, exploatare etc. 

Plăţile bugetului pe o perioadă dată se pot evidenţia prin următoarea relaţie de 
calcul. 

Plăţi  = Datorii + Cheltuieli planificate - Datorii iniţiale ale perioadei finale 

În cazul SC Caroli Foods Group SA 
Plăţi = 25.142. + 42.078. - 19.220. = 48.000. lei 
Datoriile iniţiale se preiau din bilanţul de deschidere, cheltuielile planificate se 

preiau din contul de rezultate previzional. 

Determinarea şi acoperirea soldurilor de trezorerie care rezultă din 
compararea încasărilor cu plăţile 

Înainte de apelarea la credite, pentru acoperirea soldului previzional deficitar, 
se impun a fi luate unele măsuri ce decurg dintr-o logică firească a gestiunii trezoreriei 
şi anume: 

a) se acţionează pentru avansarea unor încasări (prin reducerea volumului 
sau duratei creditelor comerciale acordate clienţilor sau prin solicitarea încasării în 
avans a unor vânzări) şi prin amânare a (în condiţii legale) a unor plăţi (prelungirea 
creditelor furnizor). 

b) renunţarea pentru moment la efectuarea unor cheltuieli (investiţii, dividende 
etc.).

c) se acţionează pentru realizarea unor încasări excepţionale 
Soldul deficitar, rezultat în urma acestor măsuri urmează a fi acoperit din credite 

noi de trezorerie şi de scont, a căror selecţie şi dozare ţine de „arta” trezorierului de 
a optimiza mărimea costului real al acestora. 

Deficitul de trezorerie constituie, deci, nivelul noilor credite pe care 
întreprinderea le va solicita în trimestrul respectiv, peste cele aflate în sold în 
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trimestrul următor. 
Excedentul de trezorerie constituie volumul creditelor ce urmează a se 

rambursa în trimestrul următor. 
În ceea ce priveşte fructificarea unei poziţii excedentare a trezoreriei, mai întâi 

este necesară o analiză a provenienţei acestui sold previzional excedentar. El poate 
proveni fie dintr-un fond de rulment prea mare, ca urmare a contractării unor datorii 
financiare fără o întrebuinţare imediată, fie dintr-o nevoie a fondului de rulment mai 
mică. În primul caz, se pune problema negocierii între costul datoriilor financiare (pe 
termen lung) şi randamentului plasamentelor pe termen scurt. 

În al doilea caz se urmăreşte un plasament de trezorerie cât mai rentabil, cât 
mai puţin riscant şi cu cea mai bună lichiditate. 

În vederea optimizării plasamentelor, gestionarul are în vedere condiţiile 
pe care le oferă piaţa de capital, monetară şi financiară. Se pot face următoarele 
plasamente de trezorerie. 

a) plasamente monetare nenegociabile: depozite la termen, bonuri de trezorerie, 
bonuri de tezaur în contul curent; 

b) plasamente monetare negociabile: certificate de depozit, bilete de trezorerie, 
bonuri de tezaur în contul curent; 

c) plasamente financiare: acţiuni, obligaţiuni, opţiuni etc. 
În principiu, cu cât plasamentul se face pe termen mai lung, cu atât el este mai 

rentabil, dar mai puţin lichid. 
Cumpărarea unor titluri, emise de societăţi comerciale cu o foarte bună poziţie 

la bursă, are cele mai mari şanse de a optimiza plasamentele de trezorerie. Acestea au 
rentabilitate ridicată, risc redus şi lichiditate crescută. 

Elaborarea bugetului de trezorerie 

Este ultima etapă a procesului de bugetare a întreprinderii, iar trezoreria va fi în 
mod firesc, rezultanta previziunilor din celelalte bugete: al vânzărilor, al cheltuielilor 
de personal, al investiţiilor. 

Elaborarea bugetului presupune existenţa a trei documente de evidenţă şi 
previziune: 

- bilanţul de deschidere al perioadei de gestiune; 
- contul de rezultate previzional, planul de investiţii şi de finanţare; 
- bilanţul previzional. 
Bugetul de trezorerie poate fi încheiat pe un an, dacă se urmăreşte profitul 

anual de trezorerie şi dacă întreprinderea este de talie mică, poate fi încheiat pe câteva 
luni dacă se urmăreşte optimizarea finanţării pe termen scurt sau poate fi încheiat pe 
un orizont de timp de la o zi la o lună, când se urmăreşte graficul zilnic al încasărilor 
şi plăţilor, cu scadenţe chenzinale, decadale, semidecadale. 

Analizând datele din bugetul de trezorerie, se constată că SC Caroli Foods 
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Group SA a previzionat un excedent de trezorerie de 1.466. lei, rezultat în principal 
din activitatea de exploatare, unde încasările previzionate se ridică la suma de 
52.050. lei, comparativ cu plăţile din exploatare, care se ridică la suma de 48.000. 
lei. Din activitatea în afara exploatării se va degaja un deficit de trezorerie de 3.000. 
lei, încasările fiind mai mici decât plăţile. Bilanţul este instrumentul de reflectare 
a echilibrului financiar al întreprinderii, la încheierea exerciţiului, de reflectare 
materială (prin active) a modului de utilizare a capitalurilor proprii şi împrumutate. 
Din punct de vedere financiar, fiecare element de activ reprezintă o alocare de 
fonduri băneşti în vederea constituirii unei structuri de producţie adecvate intenţiilor 
productive ale întreprinzătorilor. 

Elementele de activ sunt structurate, după gradul de lichiditate, în intenţia de a 
obţine cea mai operativă recuperare a capitalurilor investite şi o rentabilitate ridicată. 

Se înscriu, mai întâi, activele cele mai puţin lichide (imobilizările necorporale, 
corp orale şi financiare) denumite şi alocări permanente sau stabile, iar apoi activele 
circulante (stocuri, creanţe, disponibilităţi), mult mai lichide decât imobilizările, 
denumite şi alocări cic1ice sau temporare. 

Pasivul bilanţului reflectă din punct de vedere financiar, sursele de provenienţă 
a capitalurilor proprii şi împrumutate. Pasivele sunt structurate după gradul de 
exigibilitate. Mai întâi se înscriu capitalurile proprii provenite de la asociaţi apoi cele 
din reinvestiri ale acumulări lor anterioare (rezerve) şi din surse publice (subvenţii, 
ajustări reglementate), denumite surse permanente (stabile). Din această categorie 
mai fac parte împrumuturile pe termen lung şi mediu. 

Datoriile pe termen scurt, sunt cele mai exigibile şi de aceea sunt numite surse 
ciclice. 

Analiza financiar-patrimonială este o analiză statică în care sunt prioritare 
valoarea şi solvabilitatea întreprinderii. 

Potrivit teoriei patrimoniale, o întreprindere este solvabilă, dacă asigură 
echilibrul maselor de aceeaşi durată, dacă respectă următoarele reguli financiare. 

1) Activ imobilizat (AI) = Capital permanent (CP) 
2) Activ circulant (AC) = Datorii pe termen scurt (DTS) 
Respectarea strictă a acestor ecuaţii de echilibru presupune o activitate fără 

întreruperi şi o regularitate perfectă în privinţa încasărilor şi plăţilor. 
Întreprinderea trebuie să dispună, la fiecare scadenţă a unei obligaţii, de 

disponibilităţi suficiente pentru a le achita. Realizarea practică a acestor cerinţe 
este dificilă deoarece activele (ca intrări potenţiale de fonduri) şi pasivele (ca ieşiri 
potenţiale de fonduri) sunt asimetrice din punct de vedere al riscului. 

În timp ce exigibilitatea obligaţiilor pe termen scurt este certă, transformarea 
activului în disponibilităţi este aleatoare, putând fi perturbată de o serie de factori 
economici, financiari. Această asimetrie impune necesitatea constituirii unei rezerve, 
a unei marje în măsură să facă faţă „neregularităţilor la scadentă” cunoscută în teoria 
economică sub denumirea de fond de rulment patrimonial. 
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Fondul de rulment poate fi definit: 
a) pornind de la elementele cuprinse în partea superioară a bilanţului: 
FR = CP-Ai   

Figura nr. 1 
(Sursa bibliografică - V. Ilie - „Gestiunea financiara a întreprinderii”)
În acest caz, fondul de rulment reprezintă acea parte din capitalul permanent 

care depăşeşte valoarea imobilizărilor nete şi poate fi afectată finanţării activelor 
circulante.

b) pornind de la elementele de la bază bilanţului 

FR=Ac - DTS 
Figura nr. 2

(Sursa bibliografică - V. Ilie - „Gestiunea financiara a întreprinderii”)

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(30)/201772

În acest caz, fondul de rulment reprezintă excedentul activelor circulante peste 
valoarea datoriilor pe termen scurt. 

Pornind de la componenta proprie şi cea împrumutată a capitalului permanent, 
se poate calcula un fond de rulment propriu, respectiv un fond de rulment străin. 

Fondul de rulment propriu măsoară excedentul de capital propriu peste 
valoarea activelor imobilizate şi se calculează după relaţia: 

Fond propriu = Fond de rulment - Datorii pe termen  de rulment patrimonial  
lung şi mediu 

Fondul de rulment străin reprezintă diferenţa dintre fondul de rulment 
patrimonial şi cel propriu. Noţiunea de fond de rulment, rezultată prin punerea în 
corespondenţă a lichidităţii activelor cu exigibilitatea pasivelor, permite aprecierea 
pe termen scurt a riscului de nerambursare a datoriilor, a riscului de faliment. 

Între activele circulante, ca lichidităţi potenţiale şi exigibilitatea potenţială pot 
exista următoarele situaţii:

Ac = DTS FR > 0 
Solvabilitatea pe termen scurt pare a fi asigurată, dar acest echilibru este fragil, 

putând fi compromis de orice dereglare în realizarea creanţelor. 
Ac DTS  FR > 0
Se înregistrează un excedent de lichidităţi potenţiale pe termen scurt faţă de 

exigibilitatea potenţială pe termen scurt. Întreprinderea are o situaţie favorabilă în 
termeni de solvabilitate, pentru că este în măsură să facă faţă datoriilor la scadenţă, 
dispunând în plus de un stoc tampon de lichidităţi potenţiale. 

Ac < DTS FR < 0 
Lichidităţile potenţiale nu acoperă în totalitate exigibilităţile potenţiale, 

întreprinderea având dificultăţi în ceea ce priveşte echilibrul financiar. 
În cadrul SC Caroli Foods GroupSA , fondul de rulment se determină pe baza 

datelor:
FR= CP-Ai 
FR2009 = CP2009 – Ai2009 = 33.278. - 30.863. = 2.415. lei 
FR2010 = CP2010 – Ai2010 = 42.992. - 40.791. = 2.200. lei 

Acelaşi rezultat se poate obţine şi utilizând relaţia: 
FR= Ac-DTS 
FR2009 = Ac2009 - DTS2009 = 18.440. - 16.025. = 2.415. lei 
FR2010 = AC2010 - DTS2010 = 27.390. - 25.189. = 2.200. lei 
Fondul de rulment a avut valori pozitive atât în 2009, cât şi în anul 2010. 
Faţă de 2009 se constată o reducere a fondului de rulment cu 241.59 lei, 

cu consecinţe asupra echilibrului financiar, reducere determinată, în principal, de 
creşterea activelor imobilizate în anul 2009 faţă de anul 2010.
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Astfel: 
ΔFR = FR2010 - FR2010 = 2.200. - 2.415. = - 214.59 lei 
ΔCP = CP2010 - CP2009 = 42.992. - 33.278. = 9.713. lei 
ΔAi = Ai2010- Ai2009 = 40.791. - 30.863. = 9.928. lei 

Aprecierea corespunzătoare a semnificaţiei fondului de rulment pentru 
echilibrul financiar necesită luarea în considerare a duratei medii de rotaţie a activelor 
şi pasivelor, care în practică, nu sunt egale decât ca excepţie. 

Dacă activele circulante se rotesc mai repede decât datoriile, înseamnă că 
întreprinderea poate să-şi asigure echilibrul financiar cu un fond de rulment mai mic 
ca valoare, dar şi cu un fond de rulment negativ. 

Dacă, însă, active le circulante se rotesc mai lent decât datoriile pe termen scurt 
(deci timpul de transformare a activelor în lichidităţi depăşeşte timpul de achitare a 
datoriilor), menţinerea echilibrului financiar necesită un fond de rulment pozitiv şi 
de valoare ridicată. 

Tabelul nr. 5
Soldurile întreprinderii

Indicatori 2009 2010 Indicatori 2009 2010

Active 30.863. 40.791. Capital 33.278. 42.992. 
imobilizate permanent
Active 18.440. 27.390. Datorii pe 16.025. 25.189. 
circulante termen scurt

Total activ 49.303. 68.181. Total pasiv 49.303. 68.181. 

Durata medie de 8 luni 10 luni Durata medie de 6 luni 8 luni 
realizare a rambursare a
activelor datoriilor pe
circulante termen scurt
Fond de rulment 2.415. 2.200. 

(Sursa: Bilanţ contabil - S.C. Caroli Foods Group S.R.L)
 
Solvabilitatea întreprinderii pentru următoarele opt luni.
2009:  Lichidităţi: 18.440. x 8/8 = 18.440. lei 
Exigibilităţi: 16.025. x 8/6 = 21.367. lei 
Lichidităţi < Exigibilităţi 
Se constată o insuficienţă a lichidităţilor de 2.926. lei. Deşi fondul de rulment 

este pozitiv, el nu este suficient pentru a garanta solvabilitatea, datorită neconcordanţei 
dintre gradul de lichiditate a active lor şi gradul de exigibilitate a pasivelor. 
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  2010:  Lichidităţi: 27.390. x 8/10 =21.912. lei 
Exigibilităţi: 25.189. x 8/8 = 25.189. lei 
Lichidităţi < Exigibilităţi 
Şi în anul 2010 se constată o insuficienţă a lichidităţilor de 3.277. lei, deşi 

întreprinderea dispune de un fond de rulment satisfăcător, nu are capacitatea să-şi 
regleze în termen toate datoriile. 

Analiza fondului de rulment permite aprecieri cu privire la echilibrul financiar, 
în măsura în care se cunosc trei elemente: 

- valoarea fondului de rulment 
- gradul de lichiditate a activelor 
- gradul de exigibilitate a pasivelor 

Principalele rate ce se pot calcula pe baza fondului de rulment sunt: 

  R1 = 360
CA
FR

×   CA – cifră de afaceri

Exprimă marja de securitate a întreprinderi şi trebuie să fie cuprinsă între 30 
- 90 zile.

  R2009 = 36360
223.24

415.2
360

CA
FR

2006

2006 =×=×  zile

  R2010 = 23360
186.35
200.2

360
CA
FR

2007

2007 =×=×  zile

Marja de securitate a întreprinderii a scăzut de la 36 zile în 2009 la 23 zile, în 
anul 2010 (sub limita minimă), ca urmare a scăderii fondului de rulment, deşi cifra 
de afaceri a crescut în 2010 faţă de 2009. 

  R2 = 100
Ac
FR

×    Ac – active circulante

  R2009 = %09.13100
440.18
415.2

100
Ac
FR

2006

2006 =×=×

  R 2010 = %03.8100
390.27
200.2

100
Ac
FR

2007

2007 =×=×

Activele circulante finanţate din resurse stabile au scăzut substanţial în anul 
2010 faţă de 2009 (de la 13,09% la 8,03%).
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Calculul şi analiza fondului de rulment şi al necesarului de fond de 
rulment 

Fondul de rulment (FR) este determinat ca diferență între resursele stabile 
şi imobilizări, exprimate în valori brute. El oglindeşte mărimea resurselor stabile, 
disponibile pentru finanţarea necesităţilor generate de activităţile 

FR = RAS – AAS   RAS - resurse aciclice stabile 
AAS - active aciclice stabile 

Necesarul de fond de rulment este format din necesarul de fond de rulment 
privind exploatarea (NFRE) şi necesarul de fond de rulment în afara exploatării 
(NFRAE) şi reprezintă partea din active le ciclice (AC) ce trebuie finanţate din 
resurse stabile. 

 NFR = AC – RC   RC – resurse ciclice

Nevoia de fond de rulment din exploatarea se calculează astfel:

 NRE =                                        -   

                  - stocuri                - furnizori
  - creanţe din exploatare   - datorii fiscale şi
      (creanţe – clienţi, alte creanţe)         sociale şi alte datorii 
               aferente exploatării
 
Nevoia de fond rulment în afara exploatării se calculează astfel:

   NFRAE =                                        -   

                   
                     - titluri de plasament                - datorii din afara exploatării
                   - creanţe în afara exploatării    (fiscale şi sociale)

Metodologia de calcul a fondului de rulment şi a necesarului de fond de 
rulment este sintetizată în tabelul nr. 6, construit pe baza datelor preluate din bilanţ 
funcţional al SC Caroli Foods Group SA. 

Active ciclice 
din exploatare

Resurse ciclice 
din exploatare

Active ciclice 
din afara exploatării

Resurse ciclice 
din afara exploatării
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Tabelul nr. 6
Fondul de rulment

Nr.
crt. Indicatori 2009 2010

1. Resurse aciclice stabile (RS) 33.839. 43.349. 

2. Active (utilizări) aciclice stabile (AAS) 30.780. 40.407. 

3. Fond de rulment funcţional (FR) (1-2) 3.059. 2.942. 

4. Active ciclice din exploatare (ACE) 19.013. 27.539.

5. Resurse ciclice din exploatare (RCE) 10.988. 20.444. 

6. Nevoia de fond de rulment exploatare 8.024. 7.094.635 
(NFRE) (4-5) 

7. Active ciclice din afara exploatării (ACAE) 78.40 129.29 

8. Resurse ciclice din afara exploatării (RCAE) 3.087. 2.200. 

9. Nevoia de fond de rulment din afara exploatării - 3.009. - 2.070. 
(NFRAE) (7-8) 

10. Nevoia de fond de rulment (NFR) (6 + 9) 5.015. 5.023. 

Existenţa unui fond de rulment funcţional semnifică o bună decizie de  
finanţare, o utilizare corespunzătoare a resurselor, respectarea echilibrului financiar. 

În timp, acest indicator a înregistrat o evoluţie nefavorabilă. Consolidarea 
fondului de rulment presupune, pe de o parte, creşterea resurselor acic1ice stabile, 
iar pe de altă parte, reducerea utilizări lor stabile. 

Nevoia de fond de rulment, din anul 2009 de 5. 015. lei, cât şi cea din anul 
2010 de 5.023. lei, este generată de activitatea de exploatare. 

În timp ce componentele necesarului de fond de rulment sunt legate de 
activitatea curentă şi în special de activitatea de exploatare, cele ale trezoreriei sunt 
legate de operaţiuni financiare pe termen scurt realizate de întreprindere. 

Diferenţa dintre fondul de rulment funcţional şi necesarul de fond de rulment 
reprezintă soldul de trezorerie (T). 

T= FR-NFR 
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Confruntarea între utilizările trezoreriei şi resursele de trezorerie permite să se 
caracterizeze situaţia trezoreriei sau trezoreria netă.

T = Tactiv - Tpasiv 

Trezoreria de activ cuprinde: - Plasamente 
- Disponibilităţi 
Trezoreria de pasiv cuprinde: - Credite curente 
- Soldul creditor al băncii 
La Caroli Foods Group relaţiile de trezorerie sunt: 
T2009 = FR2009 - NFR2009 = 3.059. - 5.015. = - 1.955. lei 
T2009 = Tactiv2009 - Tpasiv2009 = 56.09 - 2.011. = - 1.955. lei 
T2010 = FR2010 - NFR2010 = 2.942. - 5.023. = - 2.081.550 lei 
T2010 = Tactiv2010 - Tpasiv2010 = 416.20 - 2.497. = - 2.081. lei 
Se remarcă o depăşire a fondului de rulment de către necesarul de fond de 

rulment, în ambii ani, situaţie concretizată într-un sold negativ de trezorerie de 1.955. 
lei în anul 2009 şi de 2.081. lei în anul 2010. 

O trezorerie negativă semnifică faptul că societatea este dependentă de 
resursele sale financiare pe termen scurt, deci lichidităţile sau cvasilichidităţile sunt 
insuficiente pentru a permite rambursarea datoriilor pe termen scurt. Această situaţie 
nu trebuie interpretată imediat ca un simptom de insolvabilitate. 

În acest caz nevoia de fond de rulment nu poate fi finanţată în întregime 
din resurse permanente, apelându-se deci la resurse de trezorerie. O asemenea 
situaţie atenţionează asupra echilibrului financiar, întreprinderea fiind considerată 
vulnerabilă. 

În optica funcţională, echilibrul financiar este respectat dacă FR > NFR, 
aceasta implică un sold pozitiv de trezorerie: T > O. 

Deci, fondul de rulment ar trebui suficient de mare nu numai pentru finanţarea 
nevoii de fond de rulment din exploatare, ci şi pentru asigurarea unei trezorerii care 
să-i permită efectuarea de plasamente şi deţinere a unor disponibilităţi. 

Pe termen mediu şi lung, abundenţa de resurse stabile ar putea semnifica o 
utilizare insuficient de eficace a acestora ceea ce generează, în perspectivă, dificultăţi 
în remunerarea capitalului şi rambursarea împrumuturilor. O asemenea apreciere 
trebuie formulată cu prudenţă într-o conjunctură financiară caracterizată printr-o rată 
a dobânzii foarte ridicată, care descurajează investiţiile productive. 

Dacă fondul de rulment este egal cu necesarul de fond de rulment, atunci 
soldul de trezorerie este nul (T= 0 ). 

Această egalitate este numai teoretică. Menţinerea unei trezorerii care să tindă 
spre zero, chiar în condiţiile unei fluctuaţii în sensul creşterii sau scăderii, poate fi 
expresia unei politici de gestiune financiară. 
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Concluzii  şi  propuneri

Întreprinderea românească, una din verigile importante ale economiei 
naţionale, având un rol important în buna funcţionare a întregului sistem economico-
social, a fost afectată de profunde mutaţii petrecute în viaţa economică, socială, 
politică din ultimii ani. 

S.C. Caroli Foods Group   S.A. traversează o perioadă de profunde procese 
de restructurare, refacere, îmbunătăţire şi modernizare a producţiei şi a sistemului 
informaţional şi financiar contabil. 

Întreprinderea analizată aparţine sferei productive, şi anume unui sector care 
necesită o dotare tehnică semnificativă, situaţie demonstrată de ponderea mare a 
activelor imobilizate în totalul activelor 

(39.231/66.728) x 100 = 58, 79% 

Structura pasivelor evidenţiază o situaţie financiară sănătoasă şi anume: 
- o stabilitate financiară satisfăcătoare care a cunoscut o uşoară deteriorare în 

anul 2010 (61,71 %) faţă de anul 2009 (68,57%); 
- o capacitate de îndatorare redusă în anul 2009 (0,45), care a crescut uşor în 

anul 2010 (0,61). 
Penuria de capital financiar pe termen lung şi mediu (provenit din resurse 

externe) nu permite creşterea fondului de rulment net global care să acopere creşterea 
nevoii de fond de rulment. 

Capacitatea de auto finanţare - indicator care permite aprecierea rezultatelor 
întreprinderii şi a capacităţii acesteia de a degaja resurse interne de finanţare a 
nevoilor sale viitoare, din propria activitate - corespunde unui surplus monetar global 
de 3.224. lei. 

Mărimea capacităţii de autofinanţare condiţionează posibilitatea întreprinderii 
de a-şi rambursa datoriile şi permite remunerarea capitalurilor  investite. Fiind 
determinată după impozitarea profitului, capacitatea de autofinanţare este influenţată 
de implicaţiile fiscale ale politicilor de amortizare şi provizioane. 

Deficitul de trezorerie la nivelul anului 2010, cifrat la suma de 2.081 lei, 
este rezultatul unei nevoi de fond de rulment ce nu poate fi finanţată în întregime 
din resursele permanente, fiind necesară utilizarea creditelor de trezorerie pentru 
finanţarea părţii structurale a acesteia, ceea ce conduce la o stare de vulnerabilitate a 
întreprinderii. 

În ceea ce priveşte „Tabloul de finanţare” principala critică adusă acestuia 
este dată de disimularea fluxurilor monetare. El nu permite relevarea influenţei 
fenomenelor de stocaj şi a decalajelor temporare care pot exista între contabilitatea 
unui flux financiar şi a consecinţei sale monetare, după caz, încasare sau plată, asupra 
disponibilităţilor. Cele două influenţate împiedică indicatorul „excedentul brut de 
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exploatare” să capete expresia de disponibilităţi. 
Tabloul fluxurilor de trezorerie, determinat de o concepţie de echilibru 

financiar, centrată pe solvabilitatea şi flexibilitatea financiară a întreprinderii prezintă 
informaţii istorice referitoare la fluxurile monetare, informaţii care stau la baza 
previziunilor de fluxuri. 

Tabloul facilitează definirea cauzelor care explică divergenţele între rezultatul 
contabil şi trezorerie. 

În ceea ce priveşte aprecierea performanţelor întreprinderii, cu ajutorul 
tabloului fluxurilor de trezorerie, în special prin intermediul fluxurilor de trezorerie 
din exploatare, acesta nu poate avea o valoarea operaţională decât pe perioade medii 
şi lungi. 

De asemenea aprecierea evoluţiei situaţiei financiare a întreprinderii prezintă 
şi ea unele limite. Prin acest tablou nu sunt luate în consideraţie o serie de operaţii 
care au incidenţă asupra structurii capitalurilor şi angajamentelor întreprinderii, 
dar care au o influenţă directă asupra trezoreriei, în special cele care sunt incluse în 
categoria angajamentelor financiare în afara bilanţului. 

Deşi cele două tablouri conţin unele redundanţe informaţionale, ele se 
diferenţiază prin felul în care reuşesc să degaje informaţia contabilă privind 
activitatea de trezorerie: tabloul de finanţare pornind de la variaţia în timp a activelor 
şi pasivelor prin integrarea rezultatului ca o componentă a situaţiei patrimoniale, 
tabloul de trezorerie plecând de la rezultatul exerciţiului, prin integrarea variaţiei 
active lor şi pasivelor. 

Pe fondul unor rezultate pozitive în ce priveşte restructurarea, retehnologizarea, 
fuziunea, se manifestă unele fenomene economico- financiare nefavorabile, ca de 
exemplu, blocajul financiar, însoţit de o acută lipsă de resurse financiare necesare 
dinamizării activităţii economice, industriale, de cercetare ştiinţifică. 
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ANEXE

Anexa 1 - Fondul de rulment

Nr. crt. Indicatori 2009 2010

1. Resurse aciclice stabile (RS) 33.839. 43.349. 

2. Active (utilizări) aciclice stabile (AAS) 30.780. 40.407. 

3. Fond de rulment funcţional (FR) (1-2) 3.059. 2.942. 

4. Active ciclice din exploatare (ACE) 19.013. 27.539.

5. Resurse ciclice din exploatare (RCE) 10.988. 20.444. 

6. Nevoia de fond de rulment din exploatare 8.024. 7.094.635 
(NFRE) (4-5) 

7. Active ciclice din afara exploatării (ACAE) 78.40 129.29 

8. Resurse ciclice din afara exploatării (RCAE) 3.087. 2.200. 

9. Nevoia de fond de rulment din afara exploatării - 3.009. - 2.070. 
(NFRAE) (7-8) 

10. Nevoia de fond de rulment (NFR) (6 + 9) 5.015. 5.023. 
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Anexa 2 - Extras din bilanţul contabil

Indicatori 2009 2010 Indicatori 2009 2010

Active 30.863. 40.791. Capital 33.278. 42.992. 
imobilizate permanent
Active 18.440. 27.390. Datorii pe 16.025. 25.189. 
circulante termen scurt

Total activ 49.303. 68.181. Total pasiv 49.303. 68.181. 

Durata medie de 8 luni 10 luni Durata medie de 6 luni 8 luni 
realizare a rambursare a
activelor datoriilor pe
circulante termen scurt
Fond de rulment 2.415. 2.200. 
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Licențiat Paula M. IONIŢĂ

Rezumat 

Diagnosticul financiar constă într-un ansamblu de instrumente şi 
metode care permit aprecierea situaţiei financiare şi a performanțelor unei 
întreprinderi. Scopul diagnosticului financiar este de a aprecia situaţia 
financiară a întreprinderii. Pe baza acestui diagnostic are loc elaborarea 
unei noi strategii de menţinere şi dezvoltare în mediul specific economiei 
locale. În sens general, finalitatea diagnosticului financiar constă în oferirea 
de informaţii financiare atât celor din interiorul întreprinderii, cât şi celor 
interesați din afara acesteia. 

Cuvinte cheie: întreprindere, analiză, evaluare, capacitate economico-
financiară

Summary 

Financial diagnosis consists of a set of tools and methods that 
allow assessment of the financial position and performance of an enterprise. 
The purpose is to assess the financial diagnosis of the company’s financial 
situation. Based on this diagnosis takes place a new strategy for maintaining 
and specific development in the local economy. In a general sense, financial 
diagnosis purpose is to provide financial information both those inside the 
enterprise, and those interested elsewhere.
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Introducere

În majoritatea situațiilor, informaţiile care privesc diagnosticul financiar nu 
sunt izolata sau suficiente prin ele însele, ci se cer corelate și completate 

cu alte informații care se referă la mediul extern al întreprinderii (adică la starea 
economiei, a sectorului de activitate respectiv etc.), precum și la potenţialul tehnic şi 
uman, acelui comercial şi juridic, dar și la managementul întreprinderii. Acestea din 
urmă nu sunt numai folositoare, ci și foarte importante, întrucât țin de întreprinderi, 
sunt dependente de întreprinderi. Completivitatea întreprinderii, adică performanțele 
sale financiare,  sunt influențate și chiar condiționate în mare măsură de toate aceste 
realități, de toate aceste informații. 

Diagnosticul financiar efectuat prin tehnici și metode specifice și necesare 
acestui tip de evaluare face posibilă o apreciere corectă a situaţiei financiare trecute 
şi actuale, în conformitate cu informațiile care au stat la baza luării deciziilor de către 
conducere; aceste decizii vizează totdeauna viitorul. De fapt, informaţiile necesare 
pentru efectuarea diagnosticului financiar al întreprinderii se găsesc în situaţiile 
financiare simplificate care cuprind: bilanţul, contul de profit şi pierdere, anexa la 
bilanţ.

Diagnosticul financiar constă în rezultatul folosirii unui set de instrumente şi 
metode specifice care facilitează o apreciere corespunzătoare a situaţiei financiare 
şi a performanţelor unei întreprinderi. Scopul Diagnosticul financiar are drept scop 
o apreciere corectă a situaţiei financiare a întreprinderii. Pornind de la rezultatele 
acestui diagnostic, se derulează, în continuare procesul de elaborare a unei noi 
strategii de menţinere şi dezvoltare, în condițiile date și în mediul specific economiei 
locale. Altfel spus, finalitatea diagnosticului financiar al unei entități economice, 
industriale etc. constă în identificarea și oferirea de informaţii financiare atât celor 
din interiorul întreprinderii, cât şi celor interesaţi din afara acesteia. 

În situația în care diagnosticul financiar este realizat pe plan intern, adică în 
interiorul întreprinderii (diagnostic financiar intern), utilizatorii rezultatului acestuia 
pot fi conducătorii, acţionarii actuali sau salariaţii. Obiectivul urmărit în acest caz 
este de a detecta eventuale situaţii de dezechilibru financiar şi de a adopta noi 
decizii de gestionare corespunzătoare a întreprinderii. Astfel de decizii interne au la 
bază, deopotrivă, procesualitatea identificării originii şi a cauzelor dezechilibrelor, 
precum și stabilirea măsurilor de remediere a acestor dezechilibre. Pe baza acestor 
constatări și în folosul reechilibrării financiare și nu numai, se poate efectua, prin 
metoda SWOT; o analiză corespunzătoare a indicatorilor economici ai unei societăţi 
comerciale în vederea stabilirii punctelor tari şi punctelor slabe. 

Deci, diagnosticul financiar constă într-un ansamblu de instrumente şi metode 
care permit aprecierea situaţiei financiare şi a performanţelor unei întreprinderi. 
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Scopul diagnosticului financiar este de a aprecia situaţia financiară a întreprinderii. 

Scurt istoric al S.C. IZOLATORUL S.A.

Izolatorul SA este producător de garnituri de etanşare, şnururi din nonazbest, 
inele de etanşare, produse din PVC, covor PVC (linoleum) obişnuit/cu rezistenţă 
mare la uzură, folii PVC cu/fără inserţie textilă, copertine, prelate auto, produse din 
plută, blocuri şi foi, produse din PAFS (poliester armat cu fibră de sticla), cofraje din 
carton căptuşit cu folie de aluminiu pe interior şi exterior pentru stâlpi rotunzi din 
beton. 

Produsele din fibră de sticlă pot fi văzute în tramvaiele bucureștene, pe 
stadioanele FC Naţional şi FC Rapid, în staţiile de metrou etc.

Încă din prima zi a anului 2007, odată cu integrarea în Uniunea Europeană, 
mai bine de patruzeci de agenţi economici fie vor pune lacătul pe uşă pentru că 
poluează prea mult, fie statul roman va plăti amenzi de 300.000 de euro pe zi, ceea 
ce, într-un an calendaristic va însuma peste o sută milioane de euro. Izolatorul SA 
şi-a propus trecerea la normele europene prin schimbarea tehnologiilor de producţie. 
Nicu Nicolae, directorul general al firmei Izolatorul SA din Bucureşti, spune că a fost 
nevoit să oprească producţia de azbest, care este considerat cancerigen. „Am trecut 
la produse nonazbest şi a fost nevoie de investiţii suplimentare”, a declarat Nicu 
Nicolae.

 Locul 3 în Top Profit România Întreprinderi Mici, localitatea SECTORUL 2, 
domeniul 22: Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastic

SC IZOLATORUL SA a depus documentaţia în vederea obţinerii avizului de 
închidere cu nr. 6289/16.06.2006 din cauza scăderii considerabile a profitului.

Prezentarea produselor

Şnururi din etanşare
La licitarea clientului se pot împleti şi alte tipuri de şnururi executate din fire: 

de Teflon, de teflon gralitat, de teflon gralitat şi ulei siliconic, de Kevlar sau amestec 
din aceste fire, în funcţie de parametrii de lucru în utilizare. Toate specificaţiile tehnice 
se bazează pe teste extensive şi pe experienţa lor îndelungată. Este recomandată 
consultarea specialiștilor interni. Trebuie reținut că limitele de funcţionare indicate 
sunt interdependente. Din acest motiv nu este posibil să considerăm toate valorile 
maxime simultan

Frânghii din fire poliesterice (polipropilenă)
Se obţin prin împletirea în diagonală a firelor de polipropilenă. Se recomandă 

a fi utilizate pentru: 
1. Dotarea echipamentelor de salvare (colaci, bărci, plute). 
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2. Dotarea ambarcaţiunilor pentru executarea manevrelor de acostare, legare, 
remorcare.

Covor din policlorura de vinil pe supor textil  (produs din PVC)
Material de finisaj pentru pardoselile interioare din clădirile social-culturale 

şi mijloacele de transport. Se execută într-o gamă diversă de modele şi culori, cu 
suprafaţă netedă şi uniformă. Produsul se întreţine şi se montează cu uşurinţă, este 
flexibil, rezistent la uzură, rezistent la foc, asigurând totodată şi o bună izolare fono-
termică. (tabelul nr.1)

Tabelul nr. 1
Caracteristicile covorului din policlorura de vinil pe suport textil

- Comportare la foc clasa A de combustie  
(conf. fisei UIC-564-2/1991)

- Duritate (grade Shore) min. 70

- Absorbția de apă (mg/cmp) max. 4

- Supleţe (diametrul amprentei) max. 7mm

- Rezistenţa la uzură (g) max. 0.05 

Se confecționează în culori diferite prin calandrarea amestecului din PVC 
şi depunerea lui pe diverse suporturi textile, pe bază de fire naturale sau sintetice. 
Foliile au lățimi de max. 1400 mm, suprafaţa netedă şi lucioasă sau șagrinată, sunt 
impermeabile, pot fi ignifugate şi stabilizate la acţiunea radiaţiilor ultraviolete.

Folii pe suport textil – Utilizarea acestora în tapițerii, echipamente de protecţie, 
marochinărie, umbrele, copertine, articole de camping (tabelul nr. 2)

Tabelul nr. 2
Descrierea foliilor pe suport textil 

TIP CARACTERISTICI VALOARE

A

suport  
greutate totală  
rezistenţa la tracţiune  
rezistenţa la sfâşiere  
aderenţă

BBC  
min. 550g/mp  
min. 30/35N  
min. 2/4daN  
min. 0,4N/mm
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PA1

suport  
greutate totală  
rezistenţa la tracţiune  
rezistenţa la sfâşiere  
aderenţă  
comportare la ardere

PA  
min. 470g/mp  
min. 300/800N/5cm  
min. 2.5/8,0daN  
min. 0,3N/mm  
„A” UIC 564-2/1991

PES1

suport  
greutate totală  
rezistenţa la tracţiune  
rezistenţa la sfâşiere  
aderenţă

PES  
min. 550g/mp  
min. 600/500N  
min. 9/10daN  
foarte bună

Produse din plută - plăci din plută aglomerată. Domenii de utilizare: garnituri 
de etanşare în industria construcţiilor de maşini, electronică şi industria textile 
elemente decorative pentru placări de pereţi şi mobilier, panouri publicitare.

Blocuri din plută aglomerată - blocuri pentru izolaţii termice, fonice şi 
antivibraţii: izolarea camerelor frigorifice (pentru carne, peste etc.), izolarea termică 
şi fonică a construcțiilor (săli de conferinţă, săli de spectacole, hale industriale, săli 
de sport etc.)

Varietatea de materiale şi materii prime folosite la producerea ambalajelor 
cuprinde: 

- film de poliester (PET) transparent, colorat, metalizat, tratat la suprafaţă;
- film de polipropilena (PP) orientat biaxial sau neorientat, tratat la suprafaţă, 

metalizat pentru aplicaţii speciale de pasteurizare, sterilizare etc.;
- film de polietilenă (PE) de joasă şi medie densitate, cu coeficienţi de fricţiune 

controlaţi, coextrusă în cinci straturi, cu proprietăţi anticeaţă;
- film de poliamidă (PA) laminat sau coextrus cu polietilenă, orientat biaxial, 

tratat la suprafaţă, pentru aplicaţii speciale;
- aluminiu (folie 9-40 mm) pentru laminare cu diverşi polimeri sau tratat la 

suprafaţă şi imprimat în 8 culori;
- policlorura de vinil (PVC) rigid sau semirigid, pentru laminare;
- celofan (film) transparent sau colorat, tratat la suprafaţă;
- hârtie de diverse calităţi: opalină, laminată sau tratată la suprafaţă.

Obiect de activitate

Societatea pe acţiuni este un producător de confecţii din folii PVC, produse 
din fire azbest şi non-azbest, din plută, din poliester armate cu fibră de sticlă, din 
policlorura de vinil. Ca formă juridică de constituire este o societate pe acţiuni ceea 
ce implică ca societatea să fie constituită dintr-un număr minim de asociaţi denumiţi 
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acţionari iar capitalul social este divizat în acţiuni care sunt titluri negociabile şi 
transmisibile. De altfel o societate pe acţiuni presupune ca răspunderea acționarilor 
pentru obligaţiile sociale să fie limitată, ei răspund numai până la concurența 
capitalului social subscris

Criteriul economic impune ca procesul tehnologic conceput să aibă ca efect 
execuţia produsului cu consumuri minime de manoperă, materiale şi energie. Adresa 
sediului central: Șoseaua Electronicii 9-11. Înmatricularea la Registrul Comerţului 
cu nr. J40/469/ 1991, codul unic de înregistrare: 590 si cod CAEN: 2223 (Fabricarea 
articolelor din material plastic pentru construcţii).

Valoarea capitatului: capitalul social este împărțit în 1251 acţiuni având 94 de 
acţionari, valoarea capitalului fiind de 263217.91 lei. Conturi bancare deschise la: 
Banca Comercială Română sector 2. Profilul societăţii este de producție şi comerţ 
de articole din material plastic pentru construcţii. Producţia este realizată în marea 
majoritate pentru clienţi interni, pe baza contractelor şi a comenzilor cu aceştia, dar 
şi cu cei externi. Data începeri activităţii: 19.02.1991 (ca societate pe acţiuni).

Categoria de produse realizată efectiv: fabricarea de articole din plastic pentru 
construcţii având ca misiune fabricarea şi desfacerea unor produse de o calitate 
superioară astfel încât clienţii să fie satisfăcuţi de pe urma achiziţiei.

 Terminologia şi semnificaţia calităţii se dimensionează acum în raport cu 
toate aceste aspecte. În felul acesta, se diferențiază o calitate proiectată, o calitate 
fabricată şi o calitate livrată. De aceea întreprinderea şi-a propus ca obiectiv creşterea 
vânzărilor cu minim 20%  şi implicit a profitului dar şi creşterea calităţii produselor 
ducând astfel la satisfacerea pe deplin a nevoilor consumatorilor. 

Organizarea structurală

Societatea este organizată pe o suprafaţă de 1400 mp. Firma are un capital 
social subscris şi vărsat în sumă de 263217.91 ron, divizat într-un număr de 1251 
acţiuni  deținute de 94 de acţionari. Activitatea desfăşurată de societate se realizează 
cu un număr de 52 angajaţi în prezent, majoritatea fiind muncitori calificaţi, personal 
cu studii superioare şi personal cu diferite specializări pe categorii de activităţi 
specifice prelucrării materialului plastic. Situaţia creanţelor societăţii la 31.12.2008 
se ridică la valoarea totală de 325,254. În ceea ce priveşte datoriile societăţii, acestea 
sunt în valoare totală de 181,929 lei, fiind reprezentate prin împrumuturi bancare pe 
termen scurt.

Datorită calităţii excepţionale şi datorită imaginii firmei, articolele produse 
în firma S.C. IZOLATOUL S.A. are o largă piaţă de desfacere pentru ţări precum 
Germania Bulgaria, Ungaria. Produsele realizate sunt de o calitate superioară, 
satisfăcând toate cerinţele şi nevoile partenerilor, unde sunt exportate aceste produse. 
Totodată modelele pe care le fabrică această firmă sunt renumite şi datorită design-
ului deosebit dar mai ales calităţii superioare a materialului.
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Firma include contracte ferme cu clienţi, acestea fiind respectate întocmai. 
Poate şi din această cauză firma şi-a format o imagine bună peste graniţele ţării, 
dar cele mai multe contracte încheiate se fac cu clienţii din oraşe precum Braşov, 
Târgu Mureş, Buzău, Brăila, Ploieşti, Sibiu. Unele programe au un anumit termen de 
garanţie. Produsele realizate deţin certificate de calitate, prin care se atestă calitatea 
produselor.

Datorită realizărilor, firma a investit numeroase sume în modernizarea şi 
echiparea fabricii cu o tehnologie şi utilaje performante. Totodată, firma a creat 
numeroase locuri de muncă, asigurând astfel traiul mai multor familii. Dar, o dată cu 
situaţia critică a economiei României, numărul angajaților a scăzut radical.

Firma dispune de un birou de marketing, care, în funcţie de rezultatele testării, 
acţionează asupra proiectului trimiţându-l spre fabricare, iar dacă rezultatele nu 
au efectul dorit, biroul execută cercetări, ţinând cont de cerinţele pieţei, după care 
urmează o nouă testare.

Compartimentul de resurse umane şi activitățile realizate în cadrul acestuia 
sunt îndeplinite de persoane specializate, grupate în colective, birouri, direcţii sau 
departamente, după specific. Activitatea pe care o prestează firma implică necesitatea 
utilizării unui număr mare de personal, atât calificat cât şi necalificat. Firma are un 
personal calificat în număr iniţial de 176 de angajaţi în anul 1999 şi ajungând la 
52 de angajați în anul 2008, care ocupă următoarele posturi (grafic 4.3).Un procent 
de 27% din personal are o pregătire medie, terminând doar învăţământul liceal şi 
care ocupă funcții in administraţie, secretariat, operare stații asfalt. Majoritatea 
angajaților, adică 44% reprezintă personalul care lucrează efectiv pe șantier, ei având 
la baza meseriei lor o şcoală profesională şi ocupând posturi de electricieni, sudori, 
dulgheri, şoferi, mecanici, strungari, lăcătuși mecanici, operatori chimiști, paznici şi 
muncitori. Pentru muncile grele la stradă, se foloseşte personal necalificat şi există un 
procent de 16% din personal, care are doar 8 clase sau chiar mai puţine. În anul 2008, 
personalul existent este unul specializat pe mai multe domenii deoarece conducerea a 
preferat să restructureze personalul şi să păstreze acei angajţi care pot să se descurce 
în mai multe situaţii de diferite grade de dificulatate. Se poate observa o relaţie direct 
proporţională între personal şi profitul întreprinderii, deoarece ambele au suferit 
scăderi considerabile din cauza faptului că numărul de comenzi s-a micşorat, cererea 
de produse s-a diminuat, fapt ce a dus la restructurarea personalului.

Societatea îşi desfăşoară activitatea cu 67 angajaţi. În ultimii ani, numărul 
persoanelor angajate a crescut, aceasta creştere a fost determinată de creşterea 
volumului de activitate. Ca urmare se face redistribuirea sarcinilor de serviciu şi 
scăderea gradului de încărcare a personalului rămas. 

Caracteristic pentru societate este faptul că tot personalul productiv îşi 
desfăşoară activitatea în condiţii toxice, dar în limite acceptabile, şi zgomot. 
Echipamentele şi amenajările specifice sunt suficiente pentru asigurarea unui climat 
adecvat de lucru. Personalul beneficiază de echipamente de lucru şi de protecţie, 
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materiale igienico-sanitare, antidoturi, controale medicale periodice etc. Se produc 
destul de rar accidente de muncă. Conducerea curentă a societăţii este asigurată 
de un Director General numit de Consiliul de Administraţie care exercită puterile 
încredințate de acesta. Personalul este angajat de către Directorul General cu aprobarea 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie. Contractele individuale de muncă sunt tip 
şi sunt încheiate cu toţi salariaţii. Nivelul salariilor pe posturi este propus de către 
Directorul General şi aprobat de Consiliul de Administraţie. Directorul General va 
putea reprezenta societatea vizavi de terţe persoane în limitele delegării de putere 
acordate de către Consiliului de Administraţie.     

          

Reprezentarea grafica a angajatilor
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Graficul nr. 1 - Reprezentarea grafică a angajaților

Formele de salarizare folosite  la S.C. IZOLATORUL S.A. sunt:
a) acord direct: personalul din unităţile de producție, laboratoare va fi salarizat 

în funcţie de veniturile realizate din care se scad cheltuielile şi un profit de 1-10%. 
Personalul din unităţile de alimentație publică şi punctele alimentare va fi remunerat 
în raport cu adaosul comercial, din care se scad cheltuielile şi un profit cuprins între 
1-10%;

b) acord indirect: personalul administrativ şi de deservire în funcţie de 
numărul de ore lucrate, munca efectiv prestată şi procentul de salarii pe total unitate 
realizat în luna precedentă; personalul din cadrul parcului auto în funcţie de numărul 
de ore lucrate, eficienţa activităţii de transport şi procentul de salarii pe total unitate 
realizat în luna precedentă;

c) salarizare mixtă (regie şi acord indirect): personalul TESA, funcții de 
execuţie şi de conducere astfel: 70% din salariul tarifar de încadrare  va fi plătit în 
funcţie de realizarea sarcinilor proprii de serviciu şi 30% în funcţie de procentul de 
salarii realizat pe total unitate în luna precedentă.
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Indexarea salariilor stabilite prin contractul colectiv de muncă se va face prin 
negocieri între părţi în limita posibilităților societăţii. Sporurile ce se pot acorda în 
condiţiile contractului colectiv de muncă şi sunt:

a) spor de vechime: - până la 3 ani-0%;
                                - între 3-5ani-5%;
                                - între 5-10 ani-10%;
                                - între 10-15 ani-15%;
                                - între 15-20 ani-20%;
                                - peste 20 ani-25%,
b) spor pentru muncă pe timpul nopţii: 25%;
c) spor pentru şoferi primitori distribuitori: 10%;
d) spor pentru manipulanţi primitori distribuitori: 5%;
e) spor pentru condiţii deosebite: - operator chimist 10%.

Situaţia economico-financiară

Fiind o societate pe acţiuni prezintă avantajul că garantarea se face cu 
patrimoniul social, acţionarii răspund numai pentru plata acţiunilor lor, iar în 
derularea activităţii, se delimitează de proprietarii acesteia care pot vinde acţiunile 
fără a afecta derularea afacerii.

Răspunderea limitată a acţionarilor are ca principală caracteristică limitarea 
răspunderii acţionarilor pentru obligaţiile societăţii la capitalul social subscris de 
fiecare acţionar. Deasemenea există posibilităţi ridicate de finanţare datorită fluidităţi 
circulaţiei acţiunilor, iar proprietatea asupra societăţii, totală sau parţială, poate fi 
transferată cu uşurinţă altui investitor.

După cum observăm în graficul nr. 1. Evoluţia Profitabilităţii, veniturile 
societăţii au crescut considerabil ajungând de 4,58 mai mare în anul 2007 fată de 
anul 1999. Dacă luăm în considerare ca numărul angajaţilor a scăzut de la an la an, 
iar într-o perioadă de 9 ani structura organizatorică s-a micşorat cu un număr de 
124 de angajați, putem spune că evoluţia societăţii din acest punct de vedere nu este 
una favorabilă, dar personalul bine instruit, cu experienţă, a putut face faţă oricăror 
provocări şi astfel firma s-a putut bucura de venituri considerabile cu costuri mici (a 
scăzut cheltuielile salariale incalculabil). 

Operațiile diferențiate sunt formate dintr-o singură fază sau un număr redus 
de faze, în care se prelucrează o suprafaţă, respectiv un număr mic de suprafețe, cu o 
singură sculă sau cu mai multe scule simple care intră succesiv în lucru.

Cifra de afaceri are o evoluţie ascendentă (tabelul nr. 3). În anul 2003 cifra de 
afaceri a crescut cu 0,38% față de anul 1999, ceea ce valoric înseamnă  1990288 lei. 
În perioada imediat următoare, se observă o scădere ceea ce evidenţiază o micșorare 
a activităţii economice.

Per ansamblu, situaţia întreprinderii e bună, se poate vorbi de o evoluţie 
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pozitivă până în anul 2003 şi de o evoluţie negativă în următorii ani, analizând nu 
numai scăderea continuă a cifrei de afaceri dar şi numărul din ce in ce mai mic 
al angajaților. Această evoluţie poate fi explicată prin cauze interne şi/sau externe 
ale mediului economic al întreprinderii: consolidarea poziţiei pe piaţă a societăţii; 
creşterea cererii pentru serviciile oferite; diversificarea gamei de servicii oferite; o 
politică de marketing adecvată. 

Cantitatea de stocuri de materie primă este determinată de ceea ce se anticipează 
cu privire la volumul producţiei, sezonalitatea producţiei, posibilitatea de a apela în 
orice moment la sursele de aprovizionare cu materie primă şi eficienţa cu care se 
organizează aprovizionarea şi producţia. 

În perioada anilor 1999 -2008 societatea a adoptat o strategie ce susținea că 
volumul stocurilor să fie considerabil deoarece cererea poate fi mai mare decât cea 
previzionată, de aceea sunt necesare stocurile de siguranţă (tabelul nr. 4) 

Tabelul nr. 3
Date financiare

An
Cifra de 
afaceri 
(RON)

Venituri 
(RON)

Cheltuieli 
(RON)

Datorii 
(RON)

Profit brut 
(RON)

Profit net 
(RON)

Pierdere 
bruta 

(RON)

Pierdere 
neta 

(RON)

1999 3.288.555 3.413.484 2.738.540 826.923 674.943 424.901 - -

2000 4.314.411 4.621.246 3.738.485 1.400.937 882.761 661.412 - -

2001 5.409.383 5.824.849 4.491.660 1.947.611 1.333.188 993.502 - -

2002 4.767.886 4.998.512 4.070.795 1.399.430 927.717 664.467 - -

2003 5.278.843 5.531.748 3.976.384 856.01 1.555.364 1.191.315 - -

2004 4.741.541 4.860.789 3.726.362 513.935 1.134.427 815.738 - -

2005 4.302.705 4.470.185 3.429.668 433.833 1.040.517 852.957 - -

2006 4.171.906 5.517.028 3.129.541 661.363 2.387.487 1.998.694 - -

2007 3.665.155 15.661.622 3.148.132 2.235.688 12.513.490 10.498.402 - -

2008 3.475.172 3.683.243 2.628.652 181.929 1.054.591 885.09 - -
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Tabelul nr. 4
Evoluţia stocurilor

An
bilant

Stocuri 
(RON)

Casă şi 
Conturi la 

bănci (RON)

Creanţe 
(RON)

Total 
capitaluri

(RON)

Capital 
social 
(RON)

Provizioane 
pentru 

riscuri şi 
cheltuieli

1999 471.200,6 410.561,50 33.698,10 422.240,20 263.217,90 25.051,10

2000 907.402,2 582.385,60 5.846,20 1.598.603,90 263.217,90 23.448,80

2001 1.046.396, 1.627.923,40 31.993,80 1.596.796,10 263.217,90 23.448,80

2002 980.023,9 848.959,30 16.049,00 1.596.587,20 263.217,90 76.852,70

2003 935.433,8 876.271,20 765.384,90 2.792.539,10 263.217,90 Nedisponbil

2004 685.657,5 401.676,30 542.141,90 2.413.725,90 263.217,90 Nedisponbil

2005 852.553,0 246.204,00 563.523,00 3.068.733,00 263.218,00 0,00

2006 877.284,0 188.340,00 1.863.769,00 4.187.404,00 263.218,00 Nedisponbil

2007 821.030,0 11.904.329,00 485.019,00 12.933.094,00 263.218,00 Nedisponbil

2008 719.383,0 118.144,00 325.254,00 2.839.089,00 263.218,00 Nedisponbil

Costurile suplimentare, de deținere a stocurilor de siguranţă, trebuie să fie 
comparate cu costurile generate de pierderea vânzărilor, datorită lipsei de stoc a 
componentelor cerute sau necesare. 

Obiectivul managementului stocurilor este acela de a pune la dispoziţie 
stocurile necesare pentru atingerea cotelor de producție la costuri minime (graficul 
nr. 2). 

Primul pas constă în identificarea tuturor costurilor implicate în achiziţionarea 
şi deţinerea stocurilor. 

Necesarul de stocuri trebuie astfel stabilit încât să stimuleze întreprinderea 
în folosirea cât mai eficientă a acestor valori, în mobilizarea tuturor factorilor care 
să conducă la accelerarea vitezei de rotaţie, pentru reducerea absolută sau relativă a 
stocurilor. 
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Graficul nr. 2 - Reprezentarea grafică a situaţiei  stocurilor

La nivelul firmei, se poate observa o perioadă de menţine a profitului la acelaşi 
nivel iar apoi în anul 2006 până în anul 2008 o scădere bruscă ce a dus la modificări 
atât la nivel managerial cât şi la nivel structural, cauza fiind cererea tot mai mică de 
astfel de produse dar şi concurenţa ce avea să se dezvolte din ce în ce mai mult atât pe 
plan intern cât şi pe plan extern (graficul nr. 2) Profitul, este impozitat conform legilor 
din fiecare ţara. Pornind de la mărimea şi modul de stabilire a impozitelor a apărut 
conceptul de profit admis, care reprezintă instituţionalizarea unei mărimi a profitului 
care se stabileşte  nu în funcţie de factorii economici, ci de decizia autorităţilor şi de 
politica statului de a asigura un anumit nivel al profitului pe ramuri, subramuri, pe 
categorii de mărime a firmelor etc. Adesea, el apare şi sub titulatura de profit net. 
Indiferent de forma pe care o îmbracă, profitul îndeplineşte anumite funcţii pentru 
agenţii economici, proprietari, întreprinzători, populaţie:

a) funcţia de motivare a firmelor, luate în ansamblu ca entităţi economice, 
a întreprinzătorilor şi proprietarilor firmelor respective. Profitul stimulează initiaţiva 
economică a acestora, el determină acceptarea riscurilor de către întreprinzători şi, 
prin aceasta, contribuie la stimularea producţiei de bunuri. 

b) funcţia de creştere, ce pune în evidenţă faptul ca profitul stă la baza creşterii 
producţiei, a dezvoltării firmelor, a apariţiei de noi întreprinderi etc. El reprezintă 
sursa principală a acumulărilor pe baza cărora se constituie investiţiile, sursa de bază 
a creşterii economice. 

c) funcţia de control asupra activităţii firmelor. Nivelul şi dinamica 
profitului însuşi, constituie un adevărat barometru al calităţii activităţii agenților 
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economici. Cu cât profitul este mai mare şi cu cât perioada în care se însușește el 
este mai îndelungată, cu atât mai mult se verifică în practică, calitățile şi abilitatea 
agentului economic în rândul oamenilor de afaceri.

d) funcţia socială constituind baza procurării resurselor necesare pentru 
finanţarea acţiunilor social - culturale.   

Graficul nr. 3 -  Evoluţia profitabilităţii
Sursa:www.sc izolatorul sa.ro

Puncte forte şi puncte slabe

Oferta firmei trebuie să fie percepută de clienţi ca fiind cea mai atractivă, cea 
mai credibilă, cea mai diferită prin raportare la oferta concurenţilor.

Acronimul SWOT provine din engleza şi înseamnă: Strenghts, Weaknesses, 
Opportunities, Threats. În română cei patru termeni pot fi traduşi prin: puncte tar, 
puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări. Din interior provin punctele tari şi punctele 
slabe din exterior provin oportunităţi şi ameninţări.(tabelul nr. 5).

 Primii paşi în realizarea unei analize SWOT constau în definirea obiectivelor 
urmărite. Obiectivele trebuie să fie cât mai explicite şi acceptate de toţi factorii 
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participanţi la procesul de decizie.    
Analiza SWOT este de fapt o tehnică prin care se pot identifica punctele tari şi 

slabe şi se pot examina oportunităţile şi ameninţările unui proiect, ale unei acţiuni sau 
ale unei persoane şi poate fi utilizată ca element de realizare a bilanţului. 

 Strenghts - Punctele tari 
Aici trebuie să trecem punctele tari, adică aspectele pozitive interioare ale 

proiectului sau persoanei respective.
Weaknesses - Punctele slabe 
La puncte slabe vom trece aspectele negative interioare ale proiectului sau 

persoanei respective, puncte slabe care pot fi astfel corectate o dată ce sunt identificate.
Opportunities - Oportunităţi 
Aici vom trece conjuncturile exterioare pozitive pentru proiectul sau cariera 

ta. Astfel de oportunităţi pot fi considerate schimbările tehnologice, politice, sociale 
şi chiar cele economice. 

Threats - Ameninţări 
La ameninăţări vom trece conjuncturile externe negative pentru proiectul sau 

cariera ta. 

Tabelul nr. 5
Analiza SWOT

      PUNCTE TARI
o dispunde de resurse:financiare, umane, 

de amplasare
o servicii oferite clienţilor
o eficienţa în realizarea şi îndeplinirea  

comenzilor
o  calitatea produselor oferite
o preţurile practicate
o este proprietar de tehnologie

      
PUNCTE SLABE

o lipsa de viziune şi talent managerial
o deficienţe în rezolvarea problemelor 

interne
o nivelul productivităţii este scăzut
o slaba atenţie acordată domeniului 

cercetare-dezvoltare
o nu deţine strategii funcţionale bine 

concepute

     
OPORTUNITĂŢI

o deservirea unor categori suplimentare 
de clienţi

o cucerirea de noi segmente ale pieţei
o diversificarea gamei de produse
o politici guvernamentale favorabile
o creşterea rapidă a pietei pe care 

actineaza.patrunderea pe pieţe noi

     AMENINŢĂRI
o posibilitatea apariţiei unor noi concurenţi
o creşterea presiunilor concurenţiale
o schimbări în nevoile şi gusturile 

consumatorilor
o schimbări demografice
o puterea de negociere în creştere a 

furnizorilor sau clienţilor

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(30)/201796

Concluzii şi propuneri

Diagnosticul financiar se realizează printr-o serie de metode și de instrumente 
menite să asigure evaluarea situației financiare și, legat de aceasta, performanțele 
respectivei întreprinderi. Diagnosticul financiar se efectuează cu scopul de a cunoaște 
cât mai exact care este financiară reală a acelei întreprinderi. Diagnosticarea situației 
financiare a întreprinderii este una dintre cele mai importante activități și ea folosește 
în mod nemijlocit la elaborarea unor noi strategii de consolidare și dezvoltare în 
mediul propriu economiei locale, al economiei naționale, al cerințelor pieţei. În 
sens general, Finalitatea diagnosticului financiar constă, în general, în oferirea 
identificarea și elaborarea unor informaţii financiare și punerea lor la dispoziția 
personalului întreprinderii, îndeosebi a decidenților, dar și celor din afara acesteia, 
care sunt interesați de activitatea și produsele acesteia. 

Beneficiarii și utilizatorii diagnosticului financiar intern sunt, de regulă, 
conducătorii, acţionarii actuali, dar și salariaţii. În acest caz, obiectivul urmărit 
detectarea unor eventuale situaţii de dezechilibru financiar şi, pe aceasta bază, de a 
elabora noi măsuri și decizii ce țin de o mai bună gestionare a întreprinderii. Aceste 
decizii au totdeauna la bază identificarea, pe de o parte, a cauzelor dezechilibrelor și, 
pe de alta parte, necesitatea de stabilire a unor măsuri corespunzătoare de remediere 
a dezechilibrelor.

Utilizatorii și beneficiarii diagnosticului financiar extern sunt, de regulă, 
analiştii financiari, acţionarii potențiali, organismele bancare şi financiare și chiar 
statul. Obiectivul urmărit constă în asigurarea unei bune cunoașteri a capacității 
financiare a respectivei întreprinderi de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt, mediu 
sau lung (mai ales când este vorba de lichiditatea şi solvabilitatea întreprinderii), de 
a genera profit, dar și acela a cunoaște valoarea întreprinderii. 

Atât analiza internă cât și cea externă au ca scop și ca obiectiv cunoașterea 
și aprecierea performanţelor întreprinderii, a riscurilor la care aceasta este pusă şi 
urmăresc: analiza rentabilităţii; analiza riscului şi analiza valorii întreprinderii.

O propunere interesantă pentru această întreprindere ar putea fi reorganizarea 
din punct de vedere al obiectului de activitate sau înclinarea spre alte categorii de 
produse necesare populaţiei astfel încât, în urma analizării amănunțite a cererii şi 
ofertei pe piaţa în care se va desface produsele să rezulte un proces complex de 
dezvoltare atât a întreprinderii cât şi a economiei de piaţă
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Rezumat 

Capitalul temporar disponibil din economie (de la agenţii economici 
şi populaţie) se mobilizează, prin intermediul creditului, de către bănci şi, 
împreună cu resursele bancare proprii, se acordă sub formă de împrumuturi 
diferitelor persoane juridice, precum şi populaţiei.

Cuvinte cheie: bani, credit, management, garanţii, dezvoltare.

Summary 

Through credit are mobilized temporary capital available in the 
economy (from economic agents and population) by banks and, with its 
own banking resources, is granted in the form of various loans to juridical 
persons, as well as population. 

Keywords: money, credit, management, guarantees, development.

Introducere 

Noţiunea de credit este de origine latină şi provine de la „creditul-credere”, 
care înseamnă creditare, a crede, a avea încredere.

Creditul constituie, în economie, acea încredere pe care o persoană (care, în 
această relație, se numește creditor) o acordă altei persoane, numită debitor. Creditorul 
acordă debitorului o sumă de bani sau alte valori, sub formă de împrumut. Acestea 
îi vor fi restituite la o dată determinată, stabilită de comun acord, numită scadentă, 

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE 
CREDITARE LA GARANTI BANK SA

CREDIT MANAGEMENT ACTIVITY 
AT GARANTI BANK SA
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împreună cu o dobândă. Această dobândă reprezintă preţul capitalului împrumutat. 
Creditul presupune, deci, existenţa încrederii.

Creditul are următoarele elemente constitutive: schimbul unor resurse într-un 
interval de timp; subiectele respectivului raport sau relație de credit (creditorul și 
debitorul); promisiunea și angajarea de rambursare; termenul stabilit de comun acord 
de rambursare (scadenta); costul creditului, adică dobânda etc.

Prin mijlocirea creditului se realizează mobilizarea capitalul temporar 
disponibil din economie (de la agenţii economici şi populaţie) de către bănci. Apoi 
băncile, adăugând la acest capital și resurse bancare proprii, acordă, sub formă de 
împrumuturi, diferitelor persoane juridice, precum şi populaţiei. Acest împrumut este 
ceea ce numim credit bancar. 

Bineînțeles, creditul bancar se acordă agenţilor economici şi persoanelor fizice 
de către acele bănci care deţin capital bancar. Creditul bancar este, deci, o modalitate 
de a procura și acorda resurse financiare diferitelor sectoare de activitate economică.

Creditul bancar se acordă, deopotrivă, din capitalul inactiv, nefolosit, dar şi 
din capitalul bănesc temporar disponibil care se află în acea stare numită căutare de 
plasament. De altfel, cum bine se știe, unul dintre obiectivele principale ale activităţii 
băncilor este constituit tocmai din creditul bancar. În calitatea lor de intermediare – 
făcând abstracţie de capitalul lor propriu –, băncile se împrumută pentru a da apoi cu 
împrumut. În activitatea lor, băncile se folosesc de capitalul  disponibil din conturile 
clienților – păstrat și constituit ca resursă în bancă – din care acordă împrumuturi 
altor clienţi ai lor.

Funcţia de bază a unei bănci în economia competițională este creditarea, prin 
intermediul căreia băncile sunt chemate să încurajeze afacerile viabile care sunt 
bazate pe rentabilitate şi eficienţă.

Creditul, în termenii cei mai generali, de gen proxim plus diferență specifică, 
reprezintă, în ansamblu, schimbul unei valori monetare prezente pentru o valoare 
monetară viitoare.

De aici rezultă că elementele principalele ale creditului sunt:
1. Subiecţii raportului de creditare respectiv împrumutătorul (creditorul) şi 

împrumutatul (debitorul), care pot fi persoane juridice, persoane fizice şi statul.
2. Rambursabilitatea creditului, în cadrul căreia promisiunea de rambursare a 

creditului este acoperită cu garanţii materiale şi/sau băneşti din partea debitorului, în 
vederea prevenirii riscului de rambursare sau de imobilizare.

3. Scadenta sau termenul de rambursare al creditului, diferă de la bancă la 
bancă, în funcţie de categoria de creditor, de tipul creditului, de monedă în care este 
angajat creditul şi de capacitatea de rambursare a debitorului.

4. Termenul de rambursare este o trăsătură specifică a creditului care poate 
îmbrăcă trei forme: termen scurt, termen mediu şi termen lung.

5. Costul creditului sau dobânda care poate să fie fixă (în economiile stabile 
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sau inflaţioniste) şi variabile (în economiile cu inflaţie ridicată).
6. Dobânda reprezintă în fapt preţul creditului acordat de bancă pe perioada 

de rambursare fixată prin contract. Dobânda se negociază între părţile contractante în 
funcţie de tipul creditului, perioada de rambursare, ratele scadente etc.

Importanţa creditului bancar rezultă cel puţin din următoarele considerente:
1. Creditul bancar reprezintă principala formă de atragere şi mobilizare a 

resurselor băneşti temporar disponibile în economie;
2. Creditul bancar constituie o sursă importantă de finanţare a afacerilor 

întreprinderilor;
3. Creditul bancar reprezintă o modalitate modernă de finanţare a consumului 

populaţiei;
4. Creditul bancar reprezintă o pârghie importantă în reglementarea circulaţiei 

băneşti şi menţinerea stabilităţii economiei naţionale

Managementul activităţii de creditare la Garanti Bank SA- Extinderea liniei de 
credit a unei întreprinderi mici la Garanti Bank S.A.

Prezentarea întreprinderii ce face obiectul studiului

SC Florăria Ani SRL este persoană juridică română, având formă juridică de 
societate cu răspundere limitată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile 
române şi cu statutul propriu. Societatea este persoană juridică de la data înregistrării 
la Registrul Comerțului, CUI 1570697, Nr. Înmatriculare J40/11358/1992.

În prezent, conducerea activităţii este asigurată de către dl. Popescu Ioan. 
Acesta a deţinut în trecut funcţia de şef ferma la SC MERINOS DE TRANSILVANIA 
SĂ, până în 1992, când a fondat această companie.

Acţionarii acestei companii sunt:

Nume şi 
prenume

Profesie/
Domeniu de 

activitate

Vârsta/
Perioada de 
la înfiinţare

Capital subscris 
vărsat

(echiv. în EUR)

Procent 
beneficii şi 

pierderi (%)

Popescu Ioan 70% 48/ 18 35.33 70%

Popescu 
Ioana 30% 42/ 18 13.28 30%

Total 100% 48.61 100%
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Management:

Nume şi 
prenume Poziţie/Profesie Vârsta Experienţă anterioară (în general/ 

pentru companie)

Popescu Ioan Administrator 48 În prezent, conducerea activităţii este 
asigurată de către dl. Popescu Ioan. 
Acesta a deţinut în trecut funcţia de 
şef de fermă la SC MERINOS DE 
TRANSILVANIA SĂ, până în 1992, 
când a fondat această companie. 
Acum Dl. Popescu Ioan este acţionar 
majoritar la SC Agromec Sanislău S.A 
., firmă din grup deţinând 93.80% din 
acţiuni.

P o p e s c u 
Ioana Administrator 42

SC Florăria Ani SRL a fost înfiinţată în 1992, şi are ca obiect principal de 
activitate comerţul cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comercializând 
de asemenea toate tipurile de produse pentru domeniul agricol.

Achiziţionează marfa în mare parte direct de la producători, vânzând-o mai 
departe către persoane fizice. 

Firma deţine un magazin specializat, denumit „Micul Gospodar” în localitatea 
Carei, judeţul Satu Mare în suprafaţa de 146 mp, unde distribuie cu amănuntul 
produsele comercializate. 

Principalele produse comercializate sunt seminţele, pesticidele, uneltele de 
grădinărit şi utilaje mici pentru agricultură. 

Seminţele profesionale le importă de la compania Maisadour (Franţa) pentru 
care este distribuitor zonal.

O altă componentă a firmei este exploatarea celor 60 ha de teren aflat în arenda, 
pe care se cultivă legume şi fructe.

În perioada următoare firma doreşte să îşi mărească suprafaţa cultivată de la 60 
ha la 100 ha, urmărind de asemenea încheierea de contracte cu firmele de conserve 
de legume-fructe din zona.

Relaţia firmei cu celelalte instituţii financiare la data de 31.07.2010 este 
următoarea:
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Moneda 
de 

acordare

Suma 
totală 

aprobată
(EUR)

Risc
(EUR)

Garanţii

M
at

ur
ita

te
a

Curent
(<1 an)

Pe 
termen 

lung
(>1 an)

BRD Investiţie RON 51,785.71

5,
75

3.
96

46,031.74

Ipoteca 
magazin 
Carei “Micul 
Gospodar” 
– 146 mp – 
proprietate 
firma

28
.0

2.
20

18

BRD

Linie de 
credit – 
termen 
scurt

RON 34,523.81
34

,5
23

.8
1

0

Ipoteca 
apartament 
proprietate 
personală 
administrator 28

.0
1.

20
11

GB

Linie de 
credit – 
termen 
scurt

EUR 20,000 20,000 0 Fidejusiune

02
.0

9.
20

10

Total 87.985 41.060 46.925

 Informaţiile financiare ale întreprinderii

Conform anexelor de la prezenta lucrare situaţia companiei se prezintă în felul 
următor:

Pasive:
Societatea are capital 200 RON, ceea ce este foarte puţin! Totalul de capital şi 

capitaluri proprii este de 9% din totalul pasivelor constând în principiu din rezerve 
legale. Datoriile către furnizori au crescut la 51% în iunie 2010, faţă de 25% în 
2009 şi reprezintă 46% din pasive. Creşterea se datorează în principal incapacității 
de colectare a creanţelor. 

Datoriile curente către bănci au crescut din cauza că au trebuit să-şi plătească 
furnizorii, iar la iunie 2010 reprezentau 21% din pasive. Datoriile pe termen lung la 
bănci rezultă din cumpărarea de active fixe. 
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Active:
Activele companiei pe termen scurt reprezintă 67% din totalul activelor, 

constând în principal din stocuri şi creanţe comerciale. Din cauza crizei economice, 
compania nu a putut să-şi mai vândă stocurile, care au crescut de la 34% în 2009 la 
36% în iunie 2010.

Creanţele comerciale au crescut de la 7% la 18% în iunie 2010, întrucât clienţii 
i-au plătit cu întârziere. Din cauza competiţiei ridicate care există pe piaţă, compania 
a acceptat vânzări pe termen lung. Activele fixe ale companiei reprezintă 33% din 
totalul activelor contând în principal din clădiri şi vehicule.

Venituri:
Deşi criza economică a început în 2009, compania a reuşit să-şi menţină 

vânzările. Veniturile la decembrie 2009 au fost în valoare de 843.000 RON, iar la 
iunie 2010 498.000 RON. Compania estimea să ajungă la sfârşitul anului 2010 la 
1.000.000 RON. 

Cu toate acestea costurile de mărfuri au crescut, prin urmare au înregistrat 
pierderi operative, fiind semn negativ.

Compania a început să aibă pierdere netă din cauza creşterii costurilor de 
producţie si a  cheltuielilor de finanţare. Pierderea netă la decembrie 2009 a fost în 
valoare de 53.000 RON, iar la iunie 2010 19.000 RON.

Lichiditate ( iunie 2010) 
Lichiditatea curentă –89% (este foarte scăzută din cauza creşterii creanţelor 

comerciale).
Lichiditatea rapidă sau acidă – 44 %, datorită sumei mici de creanţe comerciale 

înregistrată.
Raportul de numerar – 9% (este foarte scăzut din cauza creşterii stocurilor, nu 

au putut vinde).
Numărul de zile de încasare a creanţelor – 68 zile (este în creştere din cauză 

că au început să încaseze la termene mai mari datorită competiţiei de piaţă şi crizei 
financiare).

Numărul de zile de rotaţie a stocurilor – 154 zile
Numărul de zile de plată a furnizorilor – 224 zile, din cauză că nu nu a colectat 

de la clienţii săi şi a folosit bani din activele fixe.
Ciclul de conversie a numerarului – 1 zi din cauză că şi-au plătit furnizorii pe 

termen lung.
Rata de colectare – este 0.70
Capitalul de lucru – este 78.000 RON arată că încă au nevoie de capital de 

lucru, în scopul de a finanţa nevoile pe termen scurt, din cauza creşterii datoriilor la 
bănci şi a creanţelor comerciale.
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Gradul de îndatorare (iunie 2010)
Total Datorii/Total Active – 97 %.

Profitabilitatea operaţională (iunie 2010)
Marja profitului brut – 10% a scăzut din cauza creşterii preţului materiilor 

prime.
Marja profitului operaţional – 2% .

Ratele de creştere (iunie 2010)
Creşterea Cifrei de Afaceri – 3%.

Criterii de eligibilitate
Opinia agenţiei privind prelungirea liniei de credit
- În momentul în care s-a făcut vizita la client, magazinul funcţiona, tocmai 

se aprovizionase cu marfă pentru comercializare către cumpărători. Produsele erau 
expuse la vedere, iar varietatea lor era destul de mare. 

- Firma activează într-un sector de activitate care nu a suferit mult de pe urma 
crizei. 

- Marjele de profit pentru comerţul în zonă se menţin la cote atractive, susţinând 
afacerea . 

- Firma are o experienţă de 18 ani în comerţul cu articole destinate grădinăritului.
- Lipsa în zonă a concurenţilor care sunt prezenţi în marile oraşe.

OK NOT 
OK Comentarii

CIP firma – nici un 
incident în ultimele 6 
luni

x n/a

CRB firma – fără 
restanţe în ultimele 6 
luni

x

Compania are restanta active pe luna Iulie 
2010 – 1,148 RON. Din cauza dorinţei de 
aprovizionare a magaziei cu marfa astfel 
încât să profite din plin de sezonul agricol, 
compania a neglijat plata datoriei fata de 
BRD înregistrând întârzieri de tip A în 
CRB. Această datorie se va achita în cel mai 
scurt timp posibil.

BC asociaţi / 
administrator în 
ultimele 12 luni

x n/a
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OK NOT 
OK Comentarii

CRB asociaţi / 
administrator în 
ultimele 12 luni

x

Popescu Ioan asociat cu 70% în companie 
are restante înregistrate pe lună Mai 2010. 
Datoriile au fost achitate în întregime. Nu 
mai are credite contractate pe persoana 
fizică.

Datorii restante la 
bugetul de stat şi 
bugetele asimilate 
(conform www.
marketalerts.ro)

x

Compania înregistrează datorii către 
Bugetul de Stat în luna Iunie 2010 de 817 
EUR. Datoriile vor fi achitate de pe contul 
curent al companiei deschis la Garanti 
Bank.

Buletinul insolventei x n/a

Minim 2 ani de 
activitate firma x n/a

Nici o modificare 
a structurii 
acţionariatului în 
ultimele 12 luni

x

n/a

Procentul creditelor 
de capital de lucru 
(contractate de la toate 
băncile şi IFN) din 
cifra de afaceri <= 
30%

x

27.17%

Procentul creditelor de 
capital de lucru fără 
garanţii în GBI 

x
9.96%

Valoare capital de 
lucru net la data 
ultimei balante

x
-78,000 RON

Profit operaţional la 
data ultimei balante X 9,000 RON

Capitaluri proprii 
pozitive la data ultimei 
balante 

x
91,000 RON
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OK NOT 
OK Comentarii

Clientul nu se afla la 
momentul solicitării 
creditului în litigiu, în 
calitate de parat, cu 
GBI, altă bancă sau 
instituţie a statului,  
pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor 
contractuale sau de 
altă natură, anterioară 
acestei solicitări

x

n/a

Recomandarea pozitivă 
din partea Directorului 
de agenţie sau a 
Managerului relaţii 
clienţi IMM

x

Asociaţii care 
semnează fidejusiunea 
deţin imobile  ca 
persoane fizice

x

Concluzii şi propuneri

IMM-urile cu şansele cele mai mari să obţină o finanţare de la o bancă 
au venituri mari, un număr mare de angajaţi şi operează, în general, în sectorul 
comerţului. 

Cele mai multe IMM-uri care apelează la finanţare de gen leasing sunt, în 
general, de mărime  medie, au în acţionariat persoane fizice sau juridice internaţional, 
au un venit mai mare şi sunt de relativ mult timp pe piaţă. 

În ceea ce priveşte tipurile de finanţare, 53% din IMM-uri au apelat la leasing 
sau închiriere ca formă de finanţare. Numai 14% dintre întreprinderile mici şi mijlocii 
au folosit împrumuturi ce au avut o maturitate mai mare de trei ani, au arătat datele 
statistice. Capitalul obţinut de la fondurile de investiţii este aproape inexistent în 
România. 

În mod concret, considerăm că se recomandă acţionarea cu prioritate pe 
următoarele planuri: 
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1. Constituirea treptată a unui sistem de fonduri de garantare şi 
cogarantare la nivel naţional şi regional pentru finanţarea întreprinzătorilor 

În România, în momentul efectuării analizei de faţă, existau patru fonduri de 
garantare a creditelor pentru IMM-uri: 

- Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi 
Mijlocii (FNGCIMM) înfiinţat în decembrie 2001 în baza legii 133/1999 pentru 
stimularea întreprinzătorilor privați în vederea dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii. 

Garanţia FNGCIMM SA-IFN acoperă riscul de nerambursare a creditului 
contractat, în proporţie de maxim 80% din valoarea acestuia şi până la valoarea de 
2,5 milioane de Euro. Erau garantate  creditele  destinate  dezvoltării proiectelor 
investiţionale şi asigurării capitalului de lucru. Valoarea garanţiei era de maxim 
700.000 lei/echivalentul în lei, la cursul de schimb BNR valabil în data aprobării 
garanţiei, pentru garanţiile în valută.

- Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) FGCR-IFN SA are ca obiect 
de activitate exclusiv garantarea creditelor şi a altor instrumente de finanţare, care 
pot fi obţinute de persoane fizice şi juridice – producători agricoli şi procesatori 
de produse agroalimentare –, pentru realizarea producţiei agricole, stocarea şi 
procesarea produselor agricole şi realizarea obiectivelor de investiţii în aceste 
domenii, precum şi alte instrumente financiare pe care instituțiile de credit le acordă 
beneficiarilor programelor cu finanţare europeană prin FEADR, FEP şi FEGA pentru 
asigurarea finanţării necesare realizării proiectelor prevăzute în Programul Naţional 
de Dezvoltare Rurală pentru perioada programată 2007-2013.

- Fondul Român de Garantare a Creditelor (FRGC) este o instituţie financiară 
specială, înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni, cu capital român 100% privat, 
având ca misiune facilitarea finanţării proiectelor de afaceri viabile dezvoltate de 
întreprinzătorii privaţi din România. Solicitantul trebuie să prezinte o recomandare/
solicitare de garantare din partea uneia dintre băncile colaboratoare, să prezinte 
un plan de afaceri care să demonstreze posibilitatea solicitantului de a se achita de 
obligaţiile de plată faţă de creditori şi să plătească contravaloarea serviciilor. 

- Fondul de Contragarantare a Creditelor pentru IMM a fost constituit ca 
instituţie financiară specializată, care are ca unic obiect de activitate contragarantarea 
garanţiilor acordate de fondurile de garantare, persoane juridice române, pentru 
creditele şi alte instrumente de finanţare obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii 
de la băncile comerciale şi din alte surse. 

Fondul de contragarantare are un capital social de 100 de milioane de euro. 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă adoptate de Guvern, procentul de contragarantare 
este, de regulă, de maximum 80% din valoarea garanţiilor contractate.

2. Diminuarea semnificativă a valorii garanţiilor şi comisioanelor solicitate 
de bănci în acordarea de credite, în consens cu practicile din Uniunea Europeană 

Activitatea foarte dinamică micilor întreprinzători şi potenţialul foarte mare de 
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dezvoltare pentru următorii  ani au atras, la acea vreme, atenţia băncilor comerciale. 
Din acel moment, multe instituţii financiare şi-au dezvoltat semnificativ oferta de 
creditare. Ca urmare, în anul următor, deja volumul finanțărilor pentru IMM-uri se 
dublase.  

Și dobânzile bancare au scăzut, marjele de profit ale băncilor pe sectorul  IMM 
fiind între 2,5% şi 7% la lei. Întreprinzătorii nu aveau însă în vedere doar costul 
creditului, ci şi viteza de reacţie a băncii şi calitatea serviciilor. Un business depinde 
foarte mult de întreprinzător, şi în plus, economia se mişcă foarte repede acum.  

Rata de default a creditelor pentru IMM era, la data analizei, sub 1% din 
creditele acordate, mult mai mică decât la creditele pentru persoane fizice, motiv 
pentru care băncile şi-au îmbunătăţit substanţial oferta de credite pentru firme. 

Cele mai dinamice sectoare au şi cea mai mare nevoie de finanţare. După 
statisticile făcute de băncile comerciale, cele mai multe împrumuturi au fost și 
sunt contractate de întreprinzătorii din zonă de retail trade (mici magazine locale, 
comercianţi de toate tipurile, distribuitori etc.).  

Pe locul doi, se află sectorul construcţiilor, care, în ultimii ani ai acelei 
perioade, acea o dinamică aparte. În acest sector de activitate, au apărut foarte multe 
IMM-uri, tocmai pentru că se puteau face nenumărate subcontractări, atât de la marii 
dezvoltatori de rezidenţiale, cât şi de la constructorii de autostrăzi. Pe locul trei, erau 
serviciile, de la firme de turism până la cele de contabilitate.  

Din întreg portofoliul, creditele pe termen scurt reprezintă 50%, iar cele pe 
termen mediu şi lung, tot 50%. Şi asta deoarece firmele mici se împrumută în general 
pe termen scurt, în timp ce IMM-urile care au un istoric pe piaţă preferă să ia bani pe 
termen mediu şi lung. 

Multe bănci încă solicită garanţii greu de asigurat de către IMM-uri, chiar 
pentru produse la care obligativitatea acestora nu se justifică. Alte instituţii le elimină 
treptat.

3. Simplificarea procedurilor de obținere a creditului
Băncile cereau, la data când se făcea această analiză, foarte multe acte pentru 

aprobarea și acordarea unui credit pe firmă, iar întreprinzătorii se plângeau (și se vor 
plânge mereu) de un astfel de exces de birocrație. În cele din urmă, băncile au înțeles 
că nu este în interesul lor să complice procedurile acordării de credite, ci, dimpotrivă, 
este nevoie să le simplifice cât mai mult, pentru a accelera procesul și, evident, pentru 
a-și mări profitul. Desigur, finanţările operative sunt menite să ajute la dezvoltarea 
afacerii, iar oportunităţile din anii de creştere economică nu vor mai fi aceleaşi pe o 
piaţă matură. Se aștepta, în acea vreme, ca, în cinci-șase ani, și piața românească să 
fie la acest nivel. Știm cu toții ce s-a întâmplat în acest timp.  

În procedura simplificată folosită de multe dintre bănci, sunt necesare doar 
bilanţul contabil şi dosarul juridic. Pentru firmele foarte mici, cu cifra de afaceri de 
până în 100.000-150.000 de euro, evaluarea se face în funcţie de scoring, la care se 
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adaugă o serie de criterii comportamentale. Încă din acea perioadă, cam toate băncile 
preocupate de finanţarea IMM-urilor şi-au format o serie de consilieri de credite, pe 
două sau trei direcţii.  

Rata de aprobare a creditelor pentru IMM-uri a ajuns la 60%-70%. În urmă cu 
câţiva ani, această rată de aprobare se situa aproape de zero. 

Unul dintre punctele sensibile  al întreprinzătorilor români se afla și încă se 
află în finanţarea start-up-urilor. Aceasta înseamnă că, în evaluarea bonităţii, este 
foarte important istoricul unei firme. Cele mai multe dintre creditele pentru IMM-uri 
sunt acordate firmelor care au cel puţin un an de activitate. Cele ce intenționează să 
deschidă o afacere şi apelează la finanţarea întâmpină din start o serie de probleme. 
De multe ori, proiectul unui start-up, care poate arată extraordinar pe hârtie, nu este 
suficient. Pentru a convinge banca să ofere finanţare sunt necesare foarte multe 
calităţi speciale de management. De aceea, instituţia de credit analizează de cele mai 
multe ori chiar și trecutul individului, întrucât experienţa întreprinzătorului se poate 
dovedi de foarte multe ori vitală în acea situație. 

Însăși piaţa produselor bancare este, la urma urmei, una dintre probleme, 
întrucât interesul băncilor pentru IMM-uri era, la acea vreme, relativ recent. Așa cum 
este și acum. Între timp, băncile au înțeles trendul și au devenit interesate de o astfel 
de piață. La urma urmei, sectorul bancar de la noi nu este la fel de sofisticat precum 
cel din Austria sau Germania. Dar IMM-urile au început ele însele să fie structurate 
pe categorii, după anumite criterii. Cu toate acestea, produsele de finanţare erau, la 
acea dată, încă simpliste, dar băncile s-au adaptat destul de rapid la cerința de a crea 
produse noi care să vină în întâmpinarea potențialilor clienţi. Însuși creditul imobiliar 
pe termen lung (termen care încă nu depășește 15 ani) a apărut relativ recent, iar la 
soluţiile de internet banking specializate pentru IMM-uri încă se mai lucrează.

4. Subvenţionarea dobânzii pentru creditele acordate IMM-urilor, cel 
puţin din anumite ramuri cu avantaj competitiv şi pentru anumite categorii 
(tineri, persoane handicapate etc.)

Soluţia pentru această problemă ar putea-o constitui subvenţionarea dobânzilor 
fie de către Guvern, fie prin folosirea de fonduri externe (BERD, PHARE, KfW 
etc.). În ceea ce priveşte subvenţiile guvernamentale, deşi, în general, este preferabilă 
evitarea acestei forme de susţinere din partea statului, pentru a nu distorsiona 
competiţia pe piaţa creditului, acestea ar putea fi folosite totuşi pentru categorii de 
beneficiari foarte strict delimitate, precum IMM-urile nou înfiinţate. Un exemplu în 
acest sens îl constituie un program prin care, ca urmare a subvenţiilor guvernamentale, 
sunt acordate credite IMM-urilor nou înfiinţate fără a fi percepute dobânzi. Astfel de 
programe nu rezolvă şi problema finanţării ulterioare a întreprinderilor nou înfiinţate, 
pentru că apariţia unor noi factori de restricţionare a accesului acestora la creditele 
bancare pot anula efectele pozitive ale susţinerii acordate în primele etape ale 
dezvoltării IMM-urilor. 
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Fie că este vorba de un credit de dezvoltare pentru IMM-uri, un microcredit, 
un credit pentru capital de lucru sau un credit necesar derulării unor activităţi în 
domenii prioritare (dezvoltare regională, cercetare-dezvoltare, protecţia mediului, 
utilităţi publice, ocupare şi formare personal), dobânda este subvenţionată cu 5 
puncte procentuale.

Alături de avantajele reprezentate de costurile extrem de reduse în ceea ce 
priveşte dobânda, creditele cu dobândă subvenţionată pot fi personalizate fiecărei 
solicitări din partea potenţialilor beneficiari, modalitatea de garantare a unui astfel de 
credit fiind, de asemenea, extrem de flexibilă.

În ceea ce priveşte creditele agricole, începând cu anul 2008, fermierii au putut 
și pot beneficia de o subvenţionare de până la 30 % pentru dobânda aferentă unui 
credit agricol, așa cum a declarat, la vremea respectivă, pentru NewsIn, Gheorghe 
Albu. 

5. Elaborarea unui Program naţional de pregătire a întreprinzătorilor 
pentru accesarea fondurilor structurale bazate pe principiul parteneriatului 
public –privat

Fondurile structurale provenite de la Uniunea Europeană reprezintă o sursă 
importantă de susţinere a afacerilor pentru IMM. Însă doar un număr redus de mici 
întreprinzători ştiu care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgă pentru accesarea 
acestor fonduri. Şi, în număr și mai redus, sunt cei care conștientizează efectiv 
provocările cu care se vor confrunta.

Fondurile structurale sunt menite să ajute dezvoltarea proiectelor de investiţii 
viabile, prin intermediul cărora să se ajungă la creșteri de calitate şi de productivitate. 
În felul acesta, creşterea consumului din producţia internă va depăşi creşterea 
importurilor, ceea ce va avea, pe termen mediu, efecte extrem de benefice asupra 
echilibrelor macroeconomice. 

Lipsa de informare a IMM-urilor în ceea ce priveşte Uniunea Europeană nu se 
rezumă doar la constrângeri, ci şi la oportunităţile de finanţare. Între constrângerile 
pe care IMM-urile le resimt în activitate evaluate crescător pe o scară de la 1 la 5, pe 
primul loc se află birocratia cu un punctaj de 4,5, urmată de impozite cu o notă de 4,4 
şi lipsa de capital sau accesul la finanţare cu 3,8.   

Întreprinzătorii mici şi mijlocii de la noi tind să ignore consultanţa de 
specialitate şi se sfătuiesc cu rude şi prieteni, de aceea au şanse destul de mici de a 
avea acces la finanţare. 

6. Acordarea unor perioade de graţie adecvate la creditele pentru 
investiţii. De asemenea, este necesară acordarea de credite pentru investiţii pe 
perioade mai mari de timp, de cel puţin 5-7 ani. Aceste două măsuri ar facilita o 
dezvoltare amplă şi rapidă a IMM-urilor. 

În prezent, sunt bănci pe piaţă românească care oferă perioadă de graţie pentru 
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creditele de investiţii acordate IMM-urilor, dar această perioadă de graţie poate fi 
extinsă doar până la 6 luni. În ceea ce priveşte perioada mai mare de rambursare a 
creditelor pentru investiţii, în oferta unor bănci aceasta s-a mărit până la 15 ani.
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Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE1

Rezumat 

Implementarea sistemului de management al calităţii a apărut ca o 
necesitate pentru satisfacerea clienţilor cei mai exigenţi, cum ar fi Philip 
Morris România, Coca Cola HBC România, Interbrew Efes Brewery. Aceştia 
începeau să îşi evalueze şi să îşi accepte doar prestatorii de servicii cu un 
sistem al calităţii implementat şi ulterior certificat. Totodată societatea şi-a 
stabilit ca obiectiv extinderea ariei de activitate a societăţii, fapt realizabil 
doar în condiţiile implementării, având în vedere exigenţele pieţei.

Cuvinte cheie: întreprindere, management, calitate, competiţie, eficienţă.

Summary: 

Implementation of quality management system has appeared as a 
necessity to satisfy the most demandingcustomers, such as Philip Morris 
Romania, Coca Cola HBC Romania, Interbrew Efes Brewery. They began to 
measure and to accept only service providers with a certificate quality system and 
subsequently implemented. At the same time the company has set the objective to 
expand its activity areas, actually achievable only under implementation 
conditions, given the demands of the market.

Keywords: enterprise, management, quality, competition, efficiency.
1  Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI  
DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII  

LA S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

IMPLEMENTATION OF QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM AT S.C. 

CORAL IMPEX S.R.L.
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Introducere

Lucrarea este un rezultat al proiectului 
cu tema: „Implementarea sistemului 

de management al calităţii în cadrul SC CORAL 
IMPEX SRL”, ca urmare a participării la programul 
de iniţiere, perfecţionare şi specializare pentru 
obţinerea competenţei de MANAGER PROIECT.2

Programul a fost organizat în 2008 de 
Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din 
Bucureşti, sub coordonarea Ministerului Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul 
Educaţiei Cercetării şi Tineretului.

Consideraţii generale

Implementarea sistemului de management al calităţii a apărut ca o necesitate 
pentru satisfacerea clienţilor cei mai exigenţi, cum ar fi Philip Morris România, Coca 
Cola HBC România, Interbrew Efes Brewery. Aceştia începeau să îşi evalueze şi să 
îşi accepte doar prestatorii de servicii cu un sistem al calităţii implementat şi ulterior 
certificat.

Totodată, societatea şi-a stabilit ca obiectiv extinderea ariei de activitate, fapt 
realizabil doar în condiţiile implementării, avându-se în vedere exigenţele pieţei.

Societatea Comercială CORAL IMPEX S.R.L. a fost înfiinţată în anul 1993 
cu capital integral privat şi este înregistrată la Registrul Comerţului Prahova sub 
numărul J 29/2811/1993.

Domeniul de activitate pentru care se implementează sistemul de management 
al calităţii constă în efectuarea de servicii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie la 
unităţi bugetare, agenţi economici şi clienţi diverşi.

În relaţia cu unităţile bugetare, în urma participării la licitaţii, s-au efectuat 
servicii la şcoli, grădiniţe, spitale şi domenii publice pentru primăriile din Oradea, 
Piatra Neamţ, Zalău, Braşov, Tg. Mureş, Tulcea, Alexandria, Tr. Măgurele, Olteniţa, 

2  Reprezenztantul Creditinfo România (Registrul companiilor certificate, www.creditinfo.ro) Aurinas Kacinskas a 
acordat, în 29 noiembrie 2016, SC CORAL IMPEX SRL, CERTIFICATE STRONGEST IN ROMANIA 2015-2016.
Aprecierile reprezentantului Creditinfo Romania faţă de SC CORAL IMPEX SRL au fost următoarele:  
„Creditinfo are plăcerea să confirme faptul că societatea SC CORAL IMPEX SRL a fost recunoscută ca una dintre 
cele mai puternice companii din România în anul 2015-2016. Eligibilitatea pentru atribuirea acestui certificat 
necesită îndeplinirea standardelor stricte de calitate ale Creditinfo, cerinţe profesionale şi analiză în profunzime. 
Acestea includ: • Credit scor cu risc mic sau mediu; • Vechimea companiei în piaţă, min 2 ani; • Cifra de afaceri 
> 1000 000 RON în ultimii 2 ani financiari; • Profitul net – pozitiv în ultimii 2 ani financiari; • Rentabilitatea 
capitalului > 15%; • Lichiditatea curentă > 0,9; • Fără datorii  la Bugetul de Stat; • Istoric pozitiv – dovedită. 
CORAL IMPEX SRL este printre cele 4% companii româneşti care îndeplinesc aceste cerinţe”.
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Sf. Gheorghe, Craiova, Cluj-Napoca, Brăila, Galaţi.

În relaţia cu agenţii economici, prin servicii prompte şi de bună calitate, 
societatea comercială CORAL IMPEX SRL şi-a stabilit clienţi permanenţi, cu 
contracte de lungă durată, precum S.C.„COCA COLA” PLOIEŞTI, INTERBREW 
EFES BREWERY S.A. PLOIEŞTI, YAZAKI ROMÂNIA - PLOIEŞTI, KRAFT 
BRAŞOV, JOHNSON CONTROLS ROMÂNIA, ARCELOR MITTAL.

Pentru eficienţa activităţii, societatea comercială CORAL IMPEX SRL 
colaborează cu specialişti din cadrul Institutului de cercetare „I. Cantacuzino” 
Bucureşti şi Institutului de Igiena şi Sănătate Publică Bucureşti în vederea 
îmbunătăţirii procedurilor de lucru.

Prin calitatea lucrărilor, disciplină, seriozitate şi promtitudine societatea 
comercială CORAL IMPEX SRL s-a remarcat atât pe plan judeţean cât şi naţional, 
fiind în topul I.M.M.-urilor.

Analiza SWOT: 

Atuuri (puncte tari):
- Credibilitate: prezenţa naţională pe piaţa serviciilor de deratizare, dezinsecţie, 

dezinfecţie din 1993; lipsa de incidente majore în relaţia cu clienţii sau terţe părţi.
- Stabilitate financiară şi creştere remarcabilă, de la an la an, a cifrei de afaceri, 

a numărului de personal şi a celor mai importanţi indicatori financiari. 
- Personal calificat, cu competente în domeniile necesare: prestări servicii 

deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, contractare şi management financiar. 
- Implicare activă în „Asociaţia naţională a operatorilor de deratizare, 

dezinsecţie, dezinfecţie”; prezenţa anuală în topurile judeţean şi naţional al IMM-
urilor, acces la informaţii şi sprijin pentru demersuri în introducerea schimbărilor.

Oportunităţi:
- Piaţa Unică Europeană elimină de pe piaţă prestatorii de servicii care nu au 

implementat, respectiv certificat, sistemul de management al calităţii. 
- Apariţia de prevederi legislative privind obligativitatea efectuării periodice 

a serviciilor de igienizare (deratizare-dezinsecţie-dezinfecţie) aplicabile tuturor 
unităţilor bugetare şi agenţilor economici.

-Finanţări nerambursabile disponibile, orientate către dezvoltarea sistemelor 
de management al calităţii.

Deficienţe (puncte slabe, vulnerabilități):
- Creşterea complexităţii organizaţiei, prin introducerea Compartimentului 

Calitate.
- Apariţia unei tendinţe accentuate de încălcare a unor componente ale politicii 

interne a firmei şi a procedurilor.
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Ameninţări:
- Piaţa solicită servicii şi tehnici moderne la preţuri din ce în ce mai mici. 
- Concurenţa dură pe piaţa serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, 

având în vedere intenţia de pătrundere pe piaţa românească a multinaţionalelor.
Durata proiectului o propunem la 7 luni, începând cu 01.01.2007 şi până la 

data de 30.07.2007.

Lista principalelor cerinţe ale proiectului:
Etapa I - Întocmirea, analiza şi aprobarea documentelor cadru pentru 

implementarea sistemului de management al calităţii

Nr. 
crt. Activitatea Responsabil Termen Observaţii

1.

Instruirea personalului 
de conducere privitor 
la cerinţele de 
management sistem 
calitate conform ISO 
9001:2000, şi instruirea 
privitor la abordarea ca 
proces

Consultant 05.01.2007 Efectuat

2.

Emitere decizie privitor 
la implementarea 
sistemului de 
management al calităţii.

Manager 09.01.2007 Efectuat

3. Identificarea proceselor 
din societate;

Consultant/
Director
Producţie
/Responsabil
resurse
umane

14.01.2007 Efectuat

4.

Întocmirea procedurii 
pentru întocmirea 
procedurilor şi 
instrucţiunilor.

Consultant
/Reprezentant
management

14.01.2007 Efectuat

5. Proceduri de sistem

5.1. Asigurarea resurselor Manager/ consultant 20.02.07 Realizat
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Nr. 
crt. Activitatea Responsabil Termen Observaţii

5.2. Audit intern
Reprezentant 
management/ 
consultant

20.02.07 Realizat

5.3. Îmbunătăţirea sistemului 
calităţii

Reprezentant 
management/ 
consultant

28.02.07 Realizat

5.4. Servicii pentru unităţi 
bugetare

Director          
producţie/ consultant 28.02.07 Realizat

5.5. Servicii pentru agenţi 
economici

Director producţie/ 
consultant 09.03.07 Realizat

5.6. Servicii pentru clienţi 
diverşi

Director producţie/ 
consultant 09.03.07 Realizat

5.7. Controlul documentelor
Reprezentant 
management/ 
consultant

15.03.07 Realizat

5.8. Controlul înregistrărilor
Reprezentant 
management/ 
consultant

15.03.07 Realizat

5.9. Controlul produsului 
neconform

Reprezentant
management/   
consultant/ Director 
producţie

04.04.07 Realizat

5.10 Acţiune
corectivă/preventivă

Reprezentant
management/   
consultant/ Director 
producţie

04.04.07 Realizat

5.11 Manualul calităţii

Manager/consultant 
Reprezentant
management/      
Director producţie

04.04.07 Realizat
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Etapa II - Aplicarea documentelor privind sistemul de management al 

calităţii, evaluarea şi analiza acestora

Nr. 
crt. Activitatea Responsabil Termen Obs.

1.
Instruire 
pentru aplicare 
documente

Reprezentant       
management/ Director 
producţie/ Şef echipă

14.05.07 Realizat

2. Aplicare cerinţe 
ale documentelor

Manager/Repr. 
management/ Dir.productie/ 
Sef echipă

21.05.07 Realizat

3. Efectuare audit 
intern

Manager/ Reprezentant 
management 22.05.07 Realizat

4.

Analiza efectuată 
de condu cere 
a sistemului 
calităţii şi măsuri 
de îmbunătăţire

Manager/ Reprezentant 
management/ Director 
producţie

25.05.07 Realizat

Etapa III - Certificarea sistemului de management al calităţii

Nr. 
crt. Activitatea Responsabil Termen Observaţii

1.
Transmitere documentaţie 
la organismul de 
certificare

Reprezentant 
management/ 30.05.07 Realizat

2. Analiza observaţii 
certificator şi soluţionare

Reprezentant  
management/ Director 
producţie

20.06.07 Realizat

3. Audit 
certificare

Manager/Reprezentant 
management/Director 
producţie

22.07.07 
24.07.07

Obţinut 
certificare 
conf .  ISC 
9001:2000
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3. Analiza neconformităţilor 
la certificare

Reprezentant  
management/ Director 
producţie

22.07.07 Realizat

4.

Analiza efectuată de 
conducere şi măsuri 
de îmbunătăţire după 
certificare

Manager/Reprezentant 
management/Director 
producţie

30.07.07 Realizat

Estimare preliminară a resurselor necesare:

Nr. 
crt. Activitatea Valoare estimată Observaţii

1.

Preţ contract consultanţă 
pentru întocmirea 
documentaţiei privind 
sistemul de management al 
calităţii

9.000 RON
Consultant  cu 
mare    experienţă 
pedagogică

2.
Instruire personal pentru 
aplicarea cerinţelor din 
proceduri

5.000 RON
Utilizarea 
procedurilor denotă  
eficienţa acestora

3. Certificarea societăţii cu o 
socie tate de mare renume 10.000 RON Lloyd’s   Register 

Quality Assurance

4. Promovarea imaginii firmei 8.000 RON Contract publicitate 
in Pagini Aurii

5.

Cursuri pentru auditori 
interni în domeniul 
managementului siste mu  lui 
calităţii - 2 persoane

2.000 RON

Competenţa 
necesară     pentru 
efectuarea 
auditurilor interne 
cu resurse proprii

Total resurse estimate
34.000 RON din care 
firma vine cu 10.000 
RON



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(30)/2017120

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL

Echipa de proiect necesară:

Manager de proiect va fi Alexandru Badea. Alegerea sa a avut la bază:
- gândirea sa logică şi anticipativă, curajul de a lua decizii în condiţii atipice;
- stăpânirea cunoştinţelor profesionale fundamentale pentru domeniul de 

activitate deratizare-dezinsecţie-dezinfecţie;
- modul său de a avea viziunea întregii firme şi nu doar a unui sector din ea;
- marea sa putere intelectuală de a acţiona în condiţii de ambiguitate;
- capacitate deosebită de motivare a membrilor echipei;
- onestitatea şi integritatea sa morală, clar demonstrate prin respectarea 

promisiunilor şi a cuvântului dat.

Nr. crt. Funcţie Nume si prenume Observaţii

1. Manager Alexandru Badea
Ambiţios, foarte bun negociator, 
capacitate de decizie şi 
discernământ

2. Reprezentant 
management

Magdalena 
Moldoveanu

Loială firmei, serioasă şi dornică 
de perfecţionare

3.
Director 
comercial
producţie

Ciprian Ionuţ 
Bogaciu

Deschis la nou, dornic de afirmare 
şi loial firmei

4. Director Zonă Ion Corina 
Constanţa

Dornică de afirmare pe plan 
profesional, loială firmei, cu 
experienţă de peste 10 ani în cadrul 
firmei

5. Sef centru DDD Ionel Daniel 
Stamatiade

Profesionist cu peste 5 ani 
experienţă, loial firmei

Responsabilităţi: 
Manager:
- Coordonează echipa pentru finalizarea cu succes a proiectului;
- Asigură elaborarea şi cunoaşterea politicii şi a obiectivelor în domeniul 

calităţii de tot personalul societăţii;
- Asigură resursele necesare implementării sistemului de management al 

calităţii;
- Aprobă documentaţia referitoare la sistemul de management al calităţii 

(manual, proceduri şi instrucţiuni);
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- Analizează rapoarte privind funcţionarea sistemului de management al 

calităţii şi stabileşte măsuri de îmbunătăţire;
- Analizează cerinţele clienţilor din cererile de ofertă, comenzi scrise sau 

exprimate verbal;
- Reprezintă societatea în relaţia cu clienţii, autorităţile şi organismele de 

reglementare.

Reprezentant management pentru sistemul calităţii . 
- Întocmeşte programul  de  îmbunătăţire  şi-l supune spre aprobare Directorului 

General;
- Raportează despre funcţionarea sistemului calităţii şi propune măsuri de 

îmbunătăţire;
- Asigură conştientizarea personalului privind cunoaşterea şi îndeplinirea 

cerinţelor clientului;
- Reprezintă societatea în relaţia cu clienţii, cu autorităţile şi cu organisme de 

reglementare privitor la sistemul de management al calităţii;
- Participă la întocmirea cu ajutorul unui consultant de specialitate a manualului 

calităţii, a procedurilor de procese şi operaţionale;
- Difuzează controlat documentele sistemului calităţii;
- Menţine o evidenţă permanentă a stadiului de revizuire a documentelor;
- Păstrează originalul documentelor sistemului calităţii;
- Instruieşte personalul privitor la aplicarea documentelor;
- Gestionează rapoartele de neconformitate şi rapoartele de acţiuni corective/

preventive;
- Analizează datele necesare pentru îmbunătăţirea sistemului calităţii.

Directorul Comercial Producţie
- Coordonează activitatea de asigurare a condiţiilor tehnice legale pentru 

parcul auto propriu şi utilaje;
- Reprezintă societatea în relaţiile cu societăţile furnizoare de utilităţi;
- Reprezintă societatea în relaţiile cu agenţii economici privitor la activitatea 

de investiţii şi reparaţii autovehicule şi utilaje.
- Participă la ofertare şi stabilirea condiţiilor de contractare;
- Întocmeşte necesarul de materiale şi emite comanda de lucru;
- Urmăreşte în teren efectuarea lucrărilor şi consemnează datele în registrul 

de constatări;
- Întocmeşte procesul verbal de recepţie în relaţia cu clienţii.
- Desfăşoară activităţi de promovare a imaginii firmei şi de marketing în 

vederea obţinerii de contracte;
- Menţine legatura cu clienţii în vederea asigurării satisfacţiei şi a desfăşurării 

lucrărilor de calitate;
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- Ţine evidenţele tuturor firmelor cu care intră în contact şi menţine legătura 
cu factorii de decizie;

- Menţine legătura cu Directorul General şi raportează activitatea desfăşurată 
şi problemele întâmpinate.

Şef centru DDD
- Întocmeşte necesarul de materiale şi emite comanda de lucru;
- Urmăreşte în teren efectuarea lucrărilor şi consemnează datele în registrul 

de constatări;
- Întocmeşte procesul verbal de recepţie în relaţia cu clienţii.

Director Zonă
- Desfăşoară activităţi de promovare a imaginii firmei şi de marketing în 

vederea obţinerii de contracte pe zona de care răspunde;
- Menţine legătura cu clienţii în vederea asigurării satisfacţiei şi a desfăşurării 

lucrărilor de calitate;
- Ţine evidenţele tuturor firmelor cu care intră în contact şi menţine legătura 

cu factorii de decizie;
- Menţine legătura cu Directorul General şi raportează activitatea desfăşurată 

şi problemele întâmpinate.

Consultantul
- Oferă consultanţă în vederea întocmirii documentaţiei sistemului de 

management al calităţii (manualul calităţii, proceduri de sistem, proceduri 
operaţionale, instrucţiuni de lucru);

- Efectuează instruiri periodice privitoare la managementul sistemului calităţii 
pentru conştientizarea personalului şi pentru înţelegerea procedurilor de sistem şi 
operaţionale; întocmeşte necesarul de materiale şi emite comanda de lucru;

- Urmăreşte în teren efectuarea lucrărilor şi consemnează datele în registrul 
de constatări;

- Întocmeşte procesul verbal de recepţie în relaţia cu clienţii;
- Efectuează audit intern înaintea certificării.

Riscuri care ar putea influenţa proiectul:

1. Cadrul legislativ care permite amânări nejustificate ale adjudecării 
procedurilor de achiziţii publice, fapt ce ar putea duce la neîndeplinirea valorilor 
contractuale planificate în buget.

Având în vedere cadrul legislativ actual probabilitatea de materializare 
este medie, impactul asupra proiectului fiind redus, disponibilităţile financiare ale 
societăţii permiţând susţinerea proiectului.
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2. Reticenţa personalului în aplicarea noului sistem documentat de proceduri, 

ştiut fiind faptul că orice noutate este acceptată relativ greu în faza iniţială.
Probabilitatea de materializare este foarte mică, deoarece strategia firmei este 

de instruire şi de informare a personalului până la conştientizarea cerinţelor impuse 
de sistemul de management al calităţii. Impactul asupra proiectului este redus.

3. Accident de muncă, care ar putea duce la ridicarea autorizaţiei eliberată 
de Inspectoratul de Protecţia Muncii şi implicit interdicţia de a mai presta aceste 
servicii.

Probabilitatea de materializare este mică, deoarece de la înfiinţarea firmei în 
1993 şi până în prezent nu a fost înregistrat niciun accident de muncă. Impactul 
asupra proiectului este redus, întrucât inspectorul cu protecţia muncii efectuează 
instructajele periodice şi ori de câte ori se schimbă locul de muncă, în vederea 
prevenirii apariţiei unui asemenea eveniment.

4. Eliminarea de pe piaţă de către prestatorii de servicii care practică tarife 
scăzute în detrimentul calităţii.

Probabilitatea de materializare este medie, impactul asupra proiectului poate 
fi redus dacă firma adoptă o strategie agresivă de înlăturare a concurenţilor, care 
prestează servicii non-calitative.

Pentru evitarea riscului privitor la reticenţa personalului managerul de 
proiect:

- va aborda strategia de rezolvare a conflictelor din echipa de proiect la modul 
imperativ. El va decide ca toţi participanţii la proiect să se conformeze şi ei trebuie să 
se supună, dat fiind timpul scurt pentru finalizarea proiectului. Deşi are încredere în 
oameni şi este interesat de armonia echipei de lucru managerul de proiect va merge 
ţintă pe rezolvarea problemei, chiar dacă va leza orgoliul vreunui participant din 
echipă;

- va stabili, de comun acord cu echipa de proiect, instruiri suplimentare pentru 
informarea şi înţelegerea clară a cerinţelor documentaţiei sistemului de management 
al calităţii;

- vor fi derulate şedinţe de analiză bilunare în vederea evaluării îndeplinirii 
etapelor planificate pentru realizarea implementării.

- va delega responsabilitatea de reprezentant al managementului altei persoane 
din echipa de proiect în cazul când reprezentantul desemnat:

- nu va gestiona corect documentaţia originală a sistemului;
- nu va difuza controlat documentele sistemului de management;
- va coordona defectuos activitatea de instruire şi conştientizare pe linie de 

managementul calităţii.
Din punct de vedere al managementului riscurilor este de aşteptat ca reticenţa 

personalului să apară, mai ales la începutul derulării proiectului. Managerul de 
proiect va contracara în mod cert, la modul imperativ, orice gen de reticenţă apărută, 
fără a omite să evidenţieze avantajele aduse de implementarea sistemului atât pentru 
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organizaţie, cât şi pentru fiecare angajat.
Succesul proiectului se va cuantifica prin obţinerea certificării pentru sistemul 

de management al calităţii, fapt ce va conduce la satisfacţia cerinţelor clienţilor, 
inclusiv a celor mai exigenţi.

Acest obiectiv general se va putea considera atins atunci când obiectivul 
specific privitor la menţinerea portofoliului de clienţi şi extinderea ariei de activitate 
a societăţii se realizează prin înregistrarea unei creşteri cu minim 15% a valorii 
contractate obţinute de societate comparativ cu perioada anterioară a anului trecut 
(5.626.559 RON la 30.06.2007, comparativ cu 3.342.211 RON la 30.06.2006).

MPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 
ÎN CADRUL S.C. CORAL IMPEX S.R.L. 
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Rezumat:

Managementul companiilor de telefonie mobilă caută în permanenţă 
soluţii  pentru a le oferi consumatorilor un grad cât mai larg de mobilitate prin 
lărgirea ariei de acoperire, prin pătrunderea unor zone mai greu accesibile 
din punct de vedere geografic, prin lansarea pe piaţă a unor telefoane cu o 
performanţă ridicată în captarea semnalului şi multe alte facilităţi.

Cuvinte cheie: cercetare, dezvoltare, inovare, transfer de tehnologie, 
management, telefonie mobilă.

Summary 

The management of mobile phone companies always looking 
for solutions to give consumers the highest possible wide mobility by 

INOVARE ŞI TRANSFER  
DE TEHNOLOGIE ÎN TELEFONIA 

MOBILĂ
STUDIU DE CAZ: ROLUL INOVĂRII ÎN DEZOLTAREA PIEŢEI 

PRODUSELOR IPHONE RESPECTIV SAMSUNG GALAXY ÎN CADRUL 
COMPANIEI  APPLE ŞI SAMSUNG

INNOVATION AND TECHNOLOGY 
TRANSFER IN MOBILE TELEPHONY

CASE STUDY:  THE INNOVATION ROLE  IN  DEVELOPMENT OF 
IPHONE PRODUCT MARKET RESPECTIVELY SAMSUNG GALAXY 

INSIDE COMPANIES OF APPLE AND SAMSUNG



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(30)/2017126

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
extending coverage area, by penetration of less accessible 
areas from geographical point of view, by placing on the market of 
some phones with a high performance in capturing signal and many other 
facilities.

Keywords: research, development, innovation, technology transfer, 
management, mobile phone.

Introducere

Managementul companiilor de telefonie mobilă caută în permanenţă soluţii  
pentru a le oferi consumatorilor un grad cât mai larg de mobilitate prin 

lărgirea ariei de acoperire, prin pătrunderea unor zone mai greu accesibile din punct 
de vedere geografic, prin lansarea pe piaţă a unor telefoane cu o performanţă ridicată 
în captarea semnalului şi multe alte facilităţi.

Telefonul a devenit în ziua de azi un accesoriu „de stil”, un element „la modă”, 
marile companii de telefoane colaborând chiar cu designeri vestimentari pentru 
cerearea de telefoane indeite şi cât mai atractive, cât mai subţiri şi mai mici şi cu 
diferite  accesorii, de la cele mai ieftine până la cristale sau diamante. Indiferent 
de locaţie, telefonia mobilă asigură realizarea cu uşurinţă a activităţilor umane, 
permiţându-ne să ne mişcăm, să gândim şi să vorbim într-un ritm mult mai rapid, 
chiar să ne şi folosim mâinile simultan.

În ultimul timp smartphone-urile sunt din ce în ce mai dorite. Prin urmare 
cele mai dezvoltate companii producătoare de telefoane mobile au în paleta lor de 
produse şi smartphone-ul. În România şi, desigur, în alte state, cel mai aşteptat model 
smartphone a fost iPhone, aparţinând companiei Apple. Vodafone, Orange, Cosmote 
(Telekom) sunt marile reţele de telefonie mobilă şi principalii distribuitori de 
telefoane smartphone. Germanos – partener Cosmote, Internity – partener Cosmote, 
Arsis – partener Vodafone, Proton – partener Vodafone, Fonomat – partener Orange, 
Say – partener Orange sunt doar câteva reţele de distribuţie partenere cu companiile 
de telefonie mobilă ce se „luptă” pentru primul loc în piaţă. Fiind puşi să selecteze 
dintr-o gamă variată de produse, consumatorii se axează spre acele oferte care 
corespund cel mai bine nevoilor şi aşteptărilor lor. Nevoia de achiziţionare se bazează 
pe capacitatea de percepţie a valorii. Ei vor selecta acea ofertă care consideră că le va 
îndeplini cel mai mult şi mai bine necesităţile. 

În condiţiile concurenţei, companiile pot viza aceleaşi nevoi de consum sau 
nevoi diferite, adresându-le produse identice, asemănătoare ori substanţial diferite. 
În funcţie de aceasta, concurenţa se plasează în situaţii variate. Concurenţa cea 
mai evidentă are loc, de regulă, între firme care apar pe piaţă cu bunuri identice 
sau diferenţiate nesemnificativ, destinate satisfacerii aceloraşi nevoi. În acest caz, 
diferenţierea dintre concurenţi se realizează prin imaginea de marcă, pe care fiecare se 
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străduie să o confere produselor proprii, utilizând mijloace şi tehnici corespunzătoare. 
De aceea, ea este cunoscută sub denumirea de concurenţă de marcă. În această 
situaţie sunt, de exemplu companiile care oferă servicii de cureierat etc.

 Companiile se pot concura, însă, şi prin oferirea de produse similare, care 
satisfac în măsură diferită aceeaşi nevoie; în acest caz, competiţia se realizează prin 
diferenţierea calitativă a produselor, în speţă iPhone şi Samsung.

Fructificarea ocaziilor oferite de mediul extern ori contractarea ameninţărilor 
acestora este determinatã de potenţialul firmei, de capacitatea sa de a realiza acest 
lucru. Determinarea potenţialului presupune cunoaşterea elementelor ce stau la baza 
desfăşurării activiăţii firmei, a modului în care acestea se combină şi a efectelor pe 
care le genereazã în cadrul mediului extern. 

Studierea comportamentului consumatorului presupune investigarea atât a 
dimensiunilor acestuia cât şi a relaţiilor dintre ele. Finalitatea acestor investigaţii o 
reprezintă anticiparea reacţiilor consumatorilor, purtători ai cererii, reacţii importante 
pentru o mai bună corelare a ofertei cu cererea. 

Comportamentul consumatorului se compune din două elemente: 
comportamentul de cumpărare şi comportamentul de consum, elemente indisolubil 
legate între ele şi aflate într-o permanentă interacţiune.

Un succes al vânzărilor are lor numai atunci când cererea există deja, dar 
ea este latentă şi aşteaptă activarea, pe care programele de marketing o pot face. 
Influenţarea consumatorului este social legitimă. Cheia legitimităţii sociale a influenţei 
consumatorului este garanţia că, în acest proces, consumatorul deţine libertatea 
completă şi nestingherită pe întreg parcursul pregătirii deciziei de cumpărare. 
Libertatea de alegere a consumatorului este manifestată atunci când nimic nu induce 
consumatorul să acţioneze în direcţii ce ar fi regretate şi chiar dezavuate după o 
reflecţie mai atentă.

Obiectiv central
Atât Apple cât şi Samsung  ar trebui să crescă investiţiile în C&D, pentru a fi în 

permanenţă cu un pas înaintea competitorilor, pentru a-şi menţine imaginea cu care 
a reuşit să se relanseze.

Comentariu:
Pentru a creşte profitul de moment, fostul directorul executiv, Steven P. Jobs a 

redus la jumătate fondurile alocate cercetării şi dezvoltării. Dacă pe termen scurt pare 
o decizie bună, pe termen lung decizia poate avea consecinţe grave, din mai multe 
puncte de vedere:

- Imaginea produselor Apple este cea de produse stilate, performante şi cu 
multe facilităţi, compania ignorând (cel puţin după afirmaţiile fostului directorului 
executiv) piaţa smartphone-urilor ieftine. Dacă competitorii vor reuşi să realizeze 
produse cu performanţe superioare, atunci Apple nu va mai putea justifica preţurile 
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ridicate ale produselor sale şi va pierde pe segmentul său de piaţă principal. 

- Domeniul de activitate al companiei este cunoscut ca fiind unul foarte 
dinamic, aflat   într-o continuă creştere şi dezvoltare. În industria smartphone-urilor 
inovaţiile apar de la o lună la alta, iar viteza cu care se schimba tehnologiile este 
foarte mare – de aceea companiile trebuie să fie foarte flexibile din punctul de vedere 
al produselor comercializate şi să fie capabile în orice moment să se adapteze unor 
tehnologii noi.

- Spre deosebire de alţi producători de smartphone-uri, Apple îşi dezvoltă o 
mare parte din tehnologia necesară, ceea ce face ca impactul deciziei de a reduce 
fondurile alocate cercetării şi dezvoltării să fie direct şi mult mai mare, decât în cazul 
în care ar fi depins de alţi producători. Jobs a observat în anul 2011 oportunitatea pe 
care o are Apple prin faptul că este propriul său dezvoltator şi doreşte să grăbească 
apariţia inovaţiilor pe piaţă înaintea rivalilor (care depind de Microsoft şi Intel), dar, 
cel puţin aparent, se îndepărtează de această oportunitate tăind fondurile C&D.

- Jobs a declarat că nu se gândeşte încă la investiţii masive în C&D, „S-ar 
putea să începem să ne preocupăm de asta anul viitor, dar încă nu am ajuns acolo”, 
deoarece „Avem destule lucruri interesante de oferit cât să rezistăm următorii 2-3 
ani”. 

În decursul a 2-3 ani tehnologiile în domeniul smartphone-urilor se pot 
schimba radical de câteva ori, ceea ce poate face ca această strategie de menţinere a 
unei game de produse (fără prea mari îmbunătăţiri) pentru o perioadă mai mare de un 
an, să eşueze lamentabil. 

De asemenea, din analiza situaţiei actuale a companiei, reiese că se vrea ca 
Apple să fie într-o etapă de dezvoltare, de mărire a cotei de piaţă şi a profiturilor. O 
strategie prin care „să rezistăm următorii 2-3 ani” pare mai degrabă potrivită unei 
companii care se apropie de sfârşitul existenţei, şi care are ca obiectiv pe termen lung 
restrângerea activităţii.  

Din afirmaţiile fostului directorului executiv reiese faptul că Apple nu are o 
strategie clară pe termen lung. Lipsa acesteia poate avea consecinţe foarte grave 
asupra viitorului unei companii ce activează în domeniul smartphone-urilor. Din 
acest motiv trebuie urgent adoptata o strategie pe termen lung şi trebuie renunţat la 
oportunismul după care s-a ghidat în ultima perioadă compania. Este de preferat să 
se renunţe la anumite câştiguri de moment, pentru a avea o companie “sănătoasă” pe 
termen lung. 

Obiective:
1. Trebuie gândite campanii de marketing care să fidelizeze clienţii vechi 

pentru a contracara posibilele nemulţumiri ale acestora provocată de numeroasele 
schimbări aduse de iPhone 5S şi Samsung Galaxy S4.

2. Stabilizarea ofertelor pentru produsele de pe piaţă – menţinerea celor mai 
bine vândute smartphone-uri în echilibru faţă de valurile noi de creaţii tehnologice.
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3. Asigurarea compatibilităţii produselor Apple sau Samsung cu noile 

tehnologii apărute pe piaţă.
4. Creearea de noi aplicaţii compatibile cu tehnologia Apple şi Samsung. 
5. Deschiderea de noi magazine.
6. Atragerea de noi clienţi prin lansarea unor noi gadgeturi.
7. Atacarea segmentului educaţie.
8. Îmbunătăţirea sistemului de support tehnic în magazinele Apple şi Samsung.
9. Orientarea către magazine poziţionate strategic pentru expunerea produselor 

Apple şi Samsung.
10.Un ritm de creştere financiară mai susţinut, mai rapid decât cele 1-2 

procente pe an.
11.Diversificarea produselor disponibile pentru a acoperi goluri tehnologice 

lăsate în urmă din cauza acaparării unor segmente de piaţă de către concurenţă.

Metode şi tehnici
Pentru a vedea cât mai exact dacă se verifică ipotezele pe care le-am stabilit 

am folosit următoarele metode, tehnici şi instrumente de lucru: studiul de caz, 
interviul, chestionarul, analiza comparativă. Astfel, am folosit studiul de caz care 
este o metodă calitativă pentru a ajunge la o imagine cât mai holistică posibil despre 
impactul managementului de proiect asupra dezvoltării produselor iPhone 5S, 
respectiv Samsung Galaxy S4.

În cadrul studiului fiecărui caz în parte, am folosit metoda observaţiei şi 
analiza comparativă. Am utilizat atât interviul semistructurat cât şi nestructurat 
pentru a obţine o imagine de ansamblu despre cele două produse: date biografice, 
statutul socio-profesional, relaţii interpersonale, problemele cu care se confruntă. 
Chestionarul ne-a ajutat să demonstrăm că cele două smartphone-uri constituie un 
pas catre o noua abordare a tehnologiei.1  

Ipoteze
În studiul de caz prezentat se au în vedere următoarele ipoteze: 
- Elementele inovative prezentate la CES 2014 determină evoluţia celor două 

companii analizate Apple şi Samsung.
- Intenţiile şi nevoile consumatorilor pentru care se vor concepe inovaţiile 

determină atragerea de noi clienţi şi fidelizarea celor existenţi.
- Evoluţia tendinţelor existente pe piaţa tehnologică, a grupului ţintă,  reflectă 

direcţia de acţiune a companiilor pentru îmbunătăţirea celor două produse analizate 
mai jos.

- Poziţia  principalilor furnizori de servicii de telefonie (Orange, Cosmote, 
Vodafone), determină strategia de alegere şi asociere în distribuiţia produselor 
inovative .
1 GAREIS, Roland,  Happy projects, Editura HARDCOVER, Viena, 2012, p. 205
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Carcasă pentru iPhone care proiectează o tastatură virtuală pe orice suprafaţă

Apple a renunţat să mai participe la CES acum mulţi ani de zile, însă asta 
nu înseamnă că multe dintre produsele prezentate acolo nu au legătură cu tot ceea 
ce face sau urmează să facă Apple. La CES 2013 au fost prezentate foarte multe 
accesorii pentru iDevice-uri iar asta spune multe despre impactul pe care îl are 
compania chiar dacă practic nu participă la eveniment. În anul următor, era de 
aștaptat ca marii producători de accesorii să se „întreacă” în a aduce tot felul de 
dispozitive complementare pentru iDevice-urile noastre, dispozitive nu foarte ieftine 
însă probabil utile pentru unii dintre noi.

Totuşi nu ne rezumăm doar la accesorii deoarece o bună parte dintre producătorii 
de terminale mobile îşi gândesc produsele în funcţie de ceea ce are Apple acum pe 
piaţă dar şi în funcţie de ceea ce va avea în viitor. Au fost prezentate la CES 2013 
foarte multe tablete cu sistem de operare Android OS, într-o tentativă de a convinge 
consumatorii să uite de tableta iPad. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat şi se 
aștepta ca în anul următor, să nu fie cu mult prea diferit. Desigur că nu doar tablete 
noi au fost anunţate în 2013, ci şi smartphone-uri care au afectat serios cota de piaţă 
a iPhone-urilor produse de Apple. 

La CES 2014, a avut loc cea mai mare expoziţie IT, unde toţi producătorii s-au 
întrecut în cele mai sofisticate şi utile gadget-uri care urmau să ne încânte în viitor 
(ceea ce s-a și întâmplat), iar produsul celor de la  Celluon, denumit  Prodigy, era 
unul dintre acestea care cu siguranţă vă va atrage atenţia.

În 2014, la CES, însă, în spatele unor uşi închise şi numai pentru cine a fost 
invitat, Samsung a dezvăluit, în mare secret, primul ecran pliabil din lume. Asta după 
ce tot ei au avut şi primul display flexibil. Dar acum vorbim despre un AMOLED de 
5.68″ (14.4 cm).

Secretul stă în substratul de polimidă, extrem de subţire, care permite îndoirea 
sa. Mai mult, Samsung chiar a adăugat şi o interfaţă tactilă, aceasta având la bază o 
meşă metalică, cu proprietăţi pliabile similare. Samsung a promis că, în 2015, astfel 
de ecrane să fie disponibile la nivel comercial, cu preţuri pe măsură.2

La CES 2014, cei de la Zagg sunt prezenţi cu câteva produse noi printre care 
şi carcasa  Zagg Sparq Case care, în esenţă, este o carcasă cu baterie externă pentru 
iPhone 4/4S. Carcasa arată destul de bine, nu adaugă chiar atât de mulţi milimetri 
la profilul iPhone-ului vostru şi vine echipată cu o baterie detaşabilă de minim 
1700 mAh. Cei de la Zagg au conceput produsul cu o baterie detaşabilă pentru a da 
utilizatorilor posibilitatea de a achiziţiona şi alte baterii mai mari în cazul în care cea 
cumpărata iniţial nu este îndeajuns de puternică.

2  www.cesweb.org
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Produsele de top ale Samsung erau superioare celor ale iPhone 5 la toate 
capitolele din lumea modernă a comunicaţiilor, constata analistul Jim Edwards, de 
la Business Insider, la CES (Consumer Electronics Show de la Las Vegas. „iPhone a 
luat bătaie la fundul gol de la Android, iar Apple trebuie să evite să devină Blackberry 
al anului 2014”, titra Business Insider.

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale smartphoneurilor devenise 
mărimea ecranului, spunea Edwards, referindu-se la modelele Samsung Galaxy şi 
Galaxy Note. Dimensiunea mare a ecranelor facilitează tastarea rapidă, ceea ce este 
esenţial jurnaliști și pentru, dar nu numai. iPhone trebuie să producă un model de 
generaţie a şasea cu ecran mult mai mare (ceea ce s-a și întâmplat NN), sau Apple 
riscă prăbuşirea. Edwards se refereaa la evoluţia companiilor producătoare de 
telefoane mobile, în funcţie de dimensiunea ecranelor ultimelor modele propuse. 
Nokia s-a prăbuşit atunci când Blackberry a oferit o tastatură performantă și un ecran 
generos. La fel și iPhone care s-a impus cu cel mai pare ecran tactil. Acum, jocul este 
condus de Samsung, care a mărit, iar şi iar, dimensiunea ecranului modelelor de top.3

În jor de CES a avut circa 150.000 avu vizitat CES, dintre care și 5.000 de 
jurnalişti de specialitate. Edwards a arătat  că majoritatea utilizatorilor folosesc 
produse Android – în special Samsung. „M-am simţit stingher tastând la micul meu 
iPhone 5”.

Fiindcă şi jocurile sunt o parte importantă a experienţei de utilizare a unui 
smartphone, analistul BI îi sfătuiește pe cititorii săi să se gândească de câte ori au 
mutat greşit în… Candy Crush Saga, din insuficienței mărimii ecranlui. 
3  www.cesweb.org
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Produsele Google (de exemplu, Gmail sau Google Calendar) sunt mult mai 

bine  integrate în platforma Android, care este ea însăși produsă tot de Google. 
iPhone-ul nu suportă cookie-urile, iar aplicaţiile Google care depind de cookie-uri 
nu-și dau seama cine eşti, dacă utilizezi iPhone.

Chiar şi celebra cameră a iPhone este depăşită în testele lui Edwards de camera 
ultimului model de Samsung Galaxy Note.

Rezultatele cercetării
Intenţiile şi nevoile consumatorilor pentru care se vor concepe inovaţiile

Etape:
1. Definirea problemei. Identificare problemei, selectarea ei, informarea 

necesară părivind funcționalitățile și disfuncționalitățile. 
2. Aprofundarea pregătirii. Se continuă cerctările, se caută noi informații, se 

formulează ipoteze. evaluate.
3. Incubaţia sau gestaţia. Se așteaptă sedimentarea, așezarea și construirea 

interioară a logicii prin „fierberea” în suconștient, se elaborează unb mnodel posibil. 
4. Iluminaţia. Ideile pot veni în cele mai neașteptate momente, dacă au fost 

precedarte de o propfundă r4eflecție și de o temeinică motivație. Acest moment de 
inspirația trebuie valorificat foarte rapid. 

5. Verificarea şi aplicarea. Soluția sau ieea necesită o verificare, însensul că 
problema poate fi rezolvată (de vreme ce a fost formulată), iar soluțiaimplșementată. 
Tendinţa individului este de a arăta, logic sau experimental, că ideea poate rezolva 
o problemă şi că poate fi implementată. Tenacitatea este foarte importantă, chiar și 
atunci cnd ideea esrte respeinsă și considerată ca imposibilă.  

6. Companiile întâmpină nevoile clienţilor oferindu-le servicii şi produse4. 
Clienţii plătesc pentru acestea şi primesc în schimb o valoare percepută, care în 
majoritatea deciziilor de cumpărare este mai mare decât valoarea în sine a produsului 
sau a serviciului.

- 2,5 % - din consumatori adoptă fără condiţii inovaţia – tineri cu educaţie 
superioară şi posibilităţi materiale

- 13,5 % - din consumatori adoptă devreme inovaţia –persoane de vârstă 
mijlocie, indiferent de clasa socială reprezintă un fel de exemplu social

- 34 % - reprezintă majoritatea timpurie în procesul de adoptare
- 34 % - reprezintă majoritatea târzie
- 16 % - întârziaţii, sunt cei care adoptă la limită inova
Analiza comportamentului consumatorilor apreciază tendinţele majore la 

nivelul societăţii, al populaţiei şi al tehnologiei şi le aplică la lumea automobilelor. 
Evaluăm grupurile de consumatori din prezent şi grupurile-ţintă pentru viitor. 

4  BONDREA, A., Aurelian , OLARU Silvia, ANDRIESEI Ioana, Politici de marketing . Note de curs Universitatea 
Spiru Haret, Bucureşti, 2005, pag.21-24.
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Apreciem impactul mărcilor asupra percepţiei produsului. Testăm noi concepte de 
produse pentru succese de piaţă viitoare. Totodată examinăm amănunţit autovehiculele 
din toate gamele de preţ. Toate acestea ne permit să alcătuim profile pe baza calităţilor 
şi defectelor diferitelor zone ale unui interior auto. Apoi, în colaborare cu echipe de 
designeri şi ingineri, traducem informaţiile despre piaţă şi consumatori în inovaţii la 
nivelul produselor de tip smartphone. Astfel, putem identifica zonele interioare cheie 
ce necesită inovaţii şi putem sprijini mai bine producătorii auto în procesul creării de 
noi modele. 

Printre metodele noastre de analiză a comportamentului consumatorilor se 
numără:

Analiza tendinţelor

În a doua parte a anului 2013, vânzările de smartphone-uri au ajuns la 25% 
din numărul total de unităţi vândute, și se aprecia că în 2014 ponderea telefoanelor 
inteligente ar putea fi şi mai mare la nivelul întregului an, în condiţiile în care oferta a 
crescut, iar numărul mobilelor simple aflate pe rafturile magazinelor este în scădere.

Se aprecia (și8 așa a și fost) că 2014 va fi anul tabletelor şi al smartphone-
urilor. Smartphone-urile ar putea depăşi 30% din piaţa, iar vânzările de tablete s-ar 
putea tripla.

- Giganţii din IT&C vor continua (și au continuat) angajările în centrele de 
dezvoltare şi servicii din România.

- Ierarhia de pe piaţa locală telecom s-ar putea schimba după fuziunea Cosmote-
Romtelecom şi mega licitaţia pentru licenţele de telefonie mobilă (această fuziune 
s-a produs, iar dezvoltările sunt încă în etapa de așezare și debușare).

- Piaţa telefoniei mobile, smartphone va creşte, însă întrebarea este dacă va 
atinge iar nivelul record din 2008.

- Va reuşi statul să devină mai eficient folosind noile tehnologii, aşa cum 
promite de ani de zile?

Totuşi, conform Gartner5, momentul şi mai interesant pe piaţa smartphone-
urilor se aștepta să fie înregistrat în cursul anului următor când se estima să se vândă 
ceva mai mult de 630 de milioane de telefoane inteligente în întreaga lume, din care 
peste 49% fiind echipate cu sisteme de operare Android, în timp ce iOS Apple îşi 
va menţine cota estimată de 19%. Gartner era sigur că în 2014 poziţia a treia va fi 
ocupată de sistemul de operare de la RIM BlackBerry cu o cotă cam de 13% din 
piaţă.

Gartner a prevăzut, de asemeena, că, în 2015, platforma de operare Microsoft 
Windows Mobile se va situa  doar pe poziţia a doua cu circa 19,5% din piaţă. 
Smartphone-urile Android vor deţine şi în 2015 nu mai puţin de 48,8% în estimările 
Gartner. Mai mult, analiştii sunt convinşi că vânzările de telefoane cu Windows 
5  www.gartner.com – Technology Research
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Mobile vor fi împinse în sus „numai în virtutea alianţei dintre Microsoft şi Nokia”. 
Probabil că telefoanele Nokia echipate cu sistemul de operare Microsoft vor apărea 
pe piaţa de la începutul anului viitor, mai ales că se aşteaptă ca toate smartphone-urile 
producătorului finlandez să fie echipate cu Windows 7 Mobile.

Astfel, conform IDC, se așt5epta ca, în 2015, sistemele Android să fie preferate 
de 45,4% din piaţă, pe locul doi fiind sistemul de operare al celor de la Microsoft, 
Windows 7 Mobile cu 20,9% din piaţă.

Deci, urma ca piaţa smartphone-urilor în 2015 să se împartă între Android şi 
viitorul sistem de operare de la Microsoft, calul troian trimis prin intermediul Nokia. 

Era de aștaptat ca, până în 2016, Android să deţine 45% din piaţa de telefoane 
inteligente în timp ce pe poziţia a douaurma să se situeze Apple cu 19% cota de piaţă. 
E drept că și analiștii respectivi vedeau Windows Phone poziţionat pe piaţă, însă doar 
cu un şapte procente. 

Analiza grupurilor-ţintă, profilul consumatorului 

Smartphone-urile sunt declanşatorul pe piaţa de telecom. Acum consumatorul 
face o nouă achiziţie nu doar când vechiul telefon nu mai funcţionează, ci şi atunci 
când considera că acesta nu mai răspunde nevoilor lui actuale de a fi la curent 
cu ştirile, de a interacţiona constant cu cei apropiaţi, de a naviga pe internet sau, 
câteodată, de a fi în trend cu ceilalţi, ca un important indicator al statutului

Un studiu realizat de Microsoft Advertising împreună cu agenţia Carat la nivel 
european a relevat factorii cei mai importanți  ce se află în satura deciziilor unui 
cumpărător. La nivel global, au fost analizaţi în jur de 19.000 de cumpărători din 
cele patru pieţe de retail principale - alimente, îmbrăcăminte şi accesorii, fast-food 
şi electrocasnice.

Numai 15% dintre europeni chestionați au afirmat că criza nu a afexctat 
deciziile lor de cumpărare, în ă timp ce  4% au spus că intenționează să revină la 
obiceiurile lor  de cumpărături după recesiune. Studiul mai aduce în prim plan, 
dincolo de cercetarea pe care consumatorul o face înaintea achiziţionării unui produs, 
şi segmentul de populaţie de 24% care foloseşte smartphone-ul, pentru a compara 
preţurile înainte de achiziţie. 

De remarcat că decizia de cumpărare6 nu mai este una liniară, ci una de tip 
dinamic și complex. Demersurile pe care le face consumatorul încep cu o etapă de 
pre-cumpărare, concretiuzată în discuţii cu prietenii pe tema produselor care pot 
face obiectul achiziționării, în cercetarea pe internet, în consultarea unor review-uri 
despre produse pe diferite site-uri şi forumuri etc. La consumatorulmodern, nu  se 
mai regăsesc vechile obiceiuri de cumpărare. 

Utilizatorii şi consumatorii din ţările a căror economie cunoaşte o creştere 
rapidă, tari precum China, India, Asia de Sud şi Africa, sunt atraşi de smartphone-
6  D. M. Vrânceanu, Politici de pret, Editura Uranus, Bucuresti, 2006.
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urile low-end, cu preţurile lor accesibile”.

Faptul că oamenii secolului al XXI-lea sunt din ce în ce mai conectaţi 
emoţional cu dispozitivele mobile este valabil şi pentru români. Întrebaţi dacă sunt 
de părere că dispozitivele mobile sunt simboluri care fie le indică statutul social, 
fie au menirea de a atrage atenţia, 67% din cei intrevievaţi au răspuns afirmativ, 
procent care ne situează între primele locuri în topul celor 16 ţări participante la 
studiu. Legătură emoţionala cu dispozitivele mobile este atât de puternică încât nu 
am exagera numind-o dependenţă.

Alături de o promovare intensă care a accentuat creativitatea şi calitatea 
produselor Apple, consumatorii români au fost informaţi de cele mai noi apariţii ale 
gigantului în materie de invenţii ale tehnologiei. Multitudinea acestor informaţii şi 
achiziţia unui număr semnificativ de produse Apple care s-au răspândit pe piaţă a avut 
un impact pozitiv asupra deciziei de cumpărare a românilor. Lansările de produse 
Apple din România au captat atenţia pasionaţilor de tehnologie, iar prin achiziţia 
sporită a produselor din ce în ce mai mulţi români au adus în casele lor mărci ale 
tehnologiei create de gigantul Apple.

Probabil nu surprinde pe cineva faptul că Apple are de câţiva ani buni cei 
mai loiali utilizatori şi totul se datorează produselor dezvoltate de către companie. 
În noiembrie 2011 GFK a efectuat un studiu printre posesorii de iDevice-uri şi a 
descoperit că în medie 84% dintre posesorii de iPhone vor rămâne fideli companiei 
din Cupertino în timp ce doar 60% dintre posesorii de terminale Android vor mai 
cumpăra un asemenea dispozitiv. Diferenţa denotă cât de mult îşi “iubesc” posesorii 
de iPhone propriile terminale dar şi experienţa bună pe care acestea o au cu 
dispozitivele pe care le utilizează zilnic.

Argumente de convingere a consumatorului  iPhone 

A) Perfecţiunea stă în detalii
Seaștepta ca aplicaţia Siri să fie unul din argumentele forte de piață. Aceată 

aplicație oferă posibilitatea dialogului cu telefonul. Este vorba de un dialog 
inteligent, în care telefonul oferă răspunsuri clare și inteligente. Spre exemplu, unul 
dintre prezentatorii noului telefon a întrebat smarfonul dac el, prezentatorul, va avea 
nevoie, a doua zi, de pardesiu. 

Răspunsul telefonului a fost: „Da, se pare că va ploua”. Dar Siri are capacitatea 
de aefectua și unele operațiuni mai complicate, specifice gândirii, de exemplu să-i 
amintească posesorului de telefon să dea un telefon acasă când se apăropie de propria 
locuință. 

Acest asisten personal va schimba însăși filosofia telefonului. Practic, telefonul 
nu va mai fi un simplu telefon, ci cam de toate: o agendă, om secretară exactă, un 
GPS, un cardiograf, un seismograf etc. etc. Nu ne vom mai putea descurca fără el. 
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B) Debut în segmentul low-cost
Dar cea mai importantă inovaţie nu se află însă în telefon, ci în afară sacestuia. 

Era vorba chiar de noile prețuri anunţate la vremea aceea de Apple. Pe piaţa americană, 
iPhone 5S va costa, cu contract, 199 de dolari - adică cât predecesorul său. Acesta va 
fi produs în continuare, iar preţul va scădea la numai 99 de dolari. 

Ieftinirea iPhonuui oferea gigantului Apple să atace în forță un un segment 
de piaţă în care Google deţinea supremaţia cu sistemul său de operare, Android. 
În acel an, la finele lunii iulie 42% din smartphone-urile vândute în SUA foloseau 
Android, iar 27% erau telefoane echipate Apple. Wall Street Journal aprecia bătălia 
din acerst sector de piață ca fiind crucială pentru producătorii de smartphone-uri. 
Așa cum bine se știe, utilizatorii tind să rămână la sistemul de operare cu care s-au 
obişnuit, considerând trecerea la alt sistem complicată şi costisitoare. Cu noul său 
model, păstrându-și elementele principale, la care interveneau și noile noile preţuri, 
Apple ar putea să realizeze un cap de pod esențial în acest segment de piață.  

Analiza produselor

A) Smarfonul iPhone 5 S
Doi cercetători au estimat că iPhone-ul, unul dintre cele mai vândute produse 

din America, a subvenționat deficitul comercial dintre SUA şi China cu 1,9 miliarde 
de dolari. 

Analiştii au spus că metodele tradiţionale de măsurare a exporturilor globale 
sunt în mnăsură să ofere date concrete, dar nu reuşesc totdeauna să exprime 
complexitatea comerţului global. Mai exact, ar trebui să ţină seama de faptul că 
designul, fabricarea şi asamblarea unor produse implica participarea mai multor ţări, 
scria „The Wall Street Journal”.

Efectul se exprima printr-o o „imagine distorsionată”, care exagerea 
diferenţele dintre statele lumii în aria binomului importuri-exporturi. Pentru unii 
dintre statisticieni, iPhone-ul este un produs chinezesc, destinat pieţei americane. Dar 
iPhone este proiectat şi deţinut în totalitate de cea mai influentă companie americană, 
Apple. De asemenea, telefonul incorporează componente produse în diferite ţări din 
Asia şi Europa. China realizează asamblarea şi transportul telefoanelor iPhone, ceea 
ce este foarte, foarte important.

Aportul chinezilor de la  Hon Hai Precision Industry Co. este doar 3% sau 
6,50$/componentă. Dar purtătoarea de cuvânt a companiei Apple n-a comentat 
aceste rezultate. 

Iată ccare este contribuția țărilor lumii la fabricarea iPhone-ului: Japonia-34%, 
Germania-17%, Coreea de Sud-13%, China-3%, SUA-6% şi alte tari-27%. Yuquing 
Xing şi Neal Detert, doi cercetători de la Institutul Asiatic Bancar de Dezvoltare, 
un think tank dinn Tokyo, au arătat că . „produsele high-tech create de companiile 
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americane nu reuşesc totuși să crească exporturile SUA. 

Problema nu este doar cea a produselor high-tech, ci și a modului în care sunt 
măsurate exporturile şi importurile. „Ceea ce numim Made în China este într-adevăr 
asamblat în China, dar valoarea comercială a produsului este dată de multe alte ţări”, 
a declarat Pascal Lamy, directorul general al Organizaţiei Mondiale a Comerţului. 
Conceptul de ţară de origine7 a produsului a devenit treptat învechit.

Cercetătorii mai spun că dacă s-ar cunoaşte detaliat originea fiecărei 
componente dintr-un aparat electronic, statisticile ar fi mult mai elaborate şi ar 
reflecta corect realitatea.

Vânzările telefonului iPhone 5S au fost foarte slabe în ţările europene, din cauza 
crizei economice şi a preţurilor mici practicate de competitori. Noul smartphone de 
la Apple a avut un real succes în Statele Unite şi Marea Britanie, însă în majoritatea 
ţărilor europene, acesta nu a prezentat un maret interes, conform unui studiu citat de 
Reuters. În consecinţă, acţiunile Apple au scăzut extrem de rapid în statele europene. 

Industria smartphone-urilor este dominată de Google, care a surprins piaţa de 
profil cu platforma sa gratis, Android. „În Marea Britanie, SUA şi Australia, iPhone 
4S se vinde în continuare ca pâinea caldă. Însă această tendinţă nu se păstrează şi în 
alte ţări”, a declarat reprezentatul Apple, Dominic Sunnebo. Acţiunile companiei din 
SUA şi Marea Britanie au crescut cu 10% în acel an, față de anul anterior, până la 
36%, respectiv 31%. Însă, în ţări precum Franta, Germania, Italia şi Spania, activele 
Apple erau în declin. „Piaţa franceză resimte preţul ridicat al acestor terminale”, 
considera Sunnebo.Vânzările pe piaţa europeană a acestor gadget-uri a fost afectată, 
în special, de criză, care ameninţa majoritatea statelor de pe bătrânul continent.

Situaţia economică a acestor țări a afectat încrederea investitorilor şi consumul. 
Google avea o cotă de piaţă între 46% şi 61% în ţările europene, fiind lider absolut. 
Telefoanele produse de Samsung Electronics, Sony Ericsson, LG Ericsson şi Motorola 
Mobility folosesc sistemul de operare Android, dezvoltat de această companie.

„În Germania, această platformă a obţinut o cotă de piaţă de 61% din totalul 
vânzărilor din ultimele 12 săptămâni, cel mai vândut terminal fiind Galaxy S IV”, a 
menţionat Sunnebo.

În SUA, preţul unui iPhone 5S începe de la 199 de dolari, în Marea Britanie, 
acesta se vinde la liber pentru 499 de lire sterline, iar în Franţa, dispozitivul poate fi 
cumpărat pentru 629 de euro.

Smartfonul iPhone 5S era ultima apariţie a companiei Apple. Acesta reprezenta 
o îmbunătăţire a vechiului model iPhone 5. În acel moment, am decis să realizăm 
un studiu, o comparaţie, a ofertelor principalilor operatori din România, mai precis 
Vodafone, Orange, Cosmote (înainte de a se contopi cu Telekom). Care este cea mai 
bună variantă de achiziţionare a lui iPhone 5S?

În momentul în care urmăriţi paginile web ale operatorilor, inevitabil observaţi 
7  Clifton, R., Simmons J., Brands and Branding, The Economist&Profile Books ltd., London, 2003.
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promovarea şi prezentarea făcută acestui model. Aceştia oferind noul iPhone 5S 
alături de unele abonamente. Desigur, aceste preţuri diferă de la un operator la altul, 
precum şi de la un model al altul, mai exact de 16 GB, 32 GB şi 64 GB de memorie 
internă.

Caracteristici inovatoare

Cele dintâi review-uri referitoare la iPhone 5s  au fost postate pe Internet prin 
și de la mai multe site-uri din afară. Înainte de a trece peste primele impresii generate 
de iPhone 5s, iată specificaţiile: design ca la iPhone 5, ecran Retina de 4 inci, spaţiu 
de stocare de 16, 32 sau 64 GB, conectivitate WiFi şi 4G/LTE, cameră foto de 8 
megapixeli îmbunătăţită pentru situaţii cu luminozitate scăzută şi două nuanţe noi 
de culoare. Smarfonul iPhone 5s are un scanner pentru amprente, care înlocuieşte 
butonul Home. Apple dispune de o tehnologie foarte eficientă la recunoaşterea 
amprentei indiferent de unghiul de scanarel. Procesorul A7 este creat pe arhitectura 
de 64 biţi, o premieră pentru un smartphone, şi include un procesor de mişcare, 
denumit M7, care adună date de la giroscop, accelerometru şi busolă. În acxelași 
timp, iPhone 5s vine direct cu iOS 7, versiunea nouă la acea dată, a sistemului de 
operare, iar camera foto este însoţită de un dual-LED care  emite mai multă lumină 
și controlează mai bine temperatura de culoare. 8

B) Samsung Galaxy S4
Evoluţia Smartphone a companiei Samsung a cunoscut multe etape, etape 

peste care multe firme au sărit din simplul motiv că s-au aventurat în această cursă 
mai târziu, având ca model de studiu modelele deja „expirate” ale concurenţei. Nu 
este şi cazul Samsung, care a dezvoltat tehnologia Smartphone gradual, cu multe 
generaţii şi tipuri de Smartphone, ajungând la superba generaţie Omnia şi, în cele din 
urmă, la generaţiile Galaxy.

Galaxy S 4, lansat în acel an, 2013, la Barcelona, este de departe un competitor 
de succes pentru cel mai bun Smartphone din clasa sa, în opinia noastră, concurând 
cu șanse foarte mari pentru primele 3 poziţii. Comparativ cu Galaxy S 3, acesta aduce 
îmbunătăţiri la procesor, imagine (prin mărirea ecranului plus modul de expunere), 
filmările HD îmbunătăţite etc. 

Samsung anunţase atunci că a vândut un milion de terminale Galaxy S4, la o 
lună de la lansare.  Samsung a anunţat rezultatele în ultimul trimestru din 2013, care 
poziţionează producătorul sud-coreean pe primul loc în clasamentul vânzărilor de 
telefoane inteligente. Astfel, asiaticii au vândut 35 de milioane de smartphone-uri 
faţă de 27,7 în trimestrul al treilea. 

La nivelul veniturilor, Samsung a raportat un profit de 4,47 miliarde de dolari, 
care reprezintă o creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior cu 73%. Sud-
8  www.gartner.com – Technology Research
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coreenii au reuşit să ajungă surprinzător la aceste cifre, scrie site-ul techcrunch.com, 
mai ales că au intrat pe piaţa telefoanelor inteligente abia în 2010 şi au început de 
atunci dominarea, ajungând în trimestrul trei din 2013 pe locul întâi în clasament, 
depăşind Apple şi Nokia. Printre dispozitivele cele mai populare au fost Samsung 
Galaxy S2, care a fost vândut în peste 10 milioane de unităţi în trimestrul trei şi 
probabil vânzările acestui terminal au fost mai mari pe finalul lui 2013. În plus, 
introducerea noului gadget Samsung Galaxy Nexus a ajutat la menţinerea poziţiei 
de lider, telefonul cu sistem de operare Android Ice Cream Sandwich devenind rapid 
popular.

Caracteristici inovative Samsung

GALAXY S 4 reprezintă cea de a patra generațuia Galaxy și 
dispune primul display  Full HD Super AMOLED din lume. Ecranul 
de 5 inci şi 441 ppi oferă imagini de o calitate uimitoare. GALAXY 
S 4 foloseşte, de asemenea, noul Gorilla® Glass 3 al Corning, fiind 
un  telefon cu ecran şi baterie de dimensiuni mai mari, o ramă foarte 
îngustă și o carcasă uşoară (130 g) şi subţire (7,9 mm).

Smarfonul Samsung GALAXY S 4, deși este mai subţire, 
este mai puternic, disponibil la lansare în două variante de culoare 

– Black Mist şi White Frost – alte culori urmând să fie lansate pe parcursul anului.
GALAXY S 4 are o cameră de 13 megapixeli și oferă şi funcţia „Dual Camera”. 

Se permite astfel folosirea camerei frontale şi a celei din spate, în mod simultan, 
pentru fotografiere şi filmare. Utilizatorii pot alege dintr-o gamă largă de efecte 
pentru a alătura cât mai natural cele două imagini şi, de asemenea, pentru a ajusta 
dimensiunea fotografiei mici în cadrul celei mai mari. Pot fi alese 8 modalităţi diferite 
de îmbinare a celor două imagini. Funcţia „Dual Video Call” permite efectuarea de 
apeluri video cu prietenii şi familia, dar și arătarea concomitentă a arătându-le în 
acelaşi timp şi peisajul pe care îl privesc în timpul apelului.

Telefonul fiind dotat cu 12 moduri de fotografiere, inclusiv „Drama Shot”, 
care permite vizionarea întregii acţiuni într-un timelapse, şi „Sound & Shot”, ce 
asigură înregistrarea sunetelor şi a vocii în timpul fotografierii. 

Noua funcţie „Story Album” asigură posibilitatea tocării automate a 
imaginilor într-un album foto. . Fotografiile pot fi adunate şi sortate automat după 
criterii cronologice, geografice sau în funcţie de evenimente specifice într-un album 
foto de cătra Galaxy S 4. Aceste albume foto sunt unice și pot fi livrate offline, prin 
intermediul unui parteneriat cu  Blurb. În acest fel, utilizatorii pot păstra în siguranţă 
acele imagini pe care le pot distribui de câte ori vor. 

Smarfonul Samsung GALAXY S 4 este compatibil cu reţelele  4G LTE  şi  
HSPA+42 Mbps, care asigură oriunde o conexiune de calitate. Versiunea LTE, spre 
exemplu, este compatibilă cu 6 benzi de frecvenţe, ceea ce permite funcţionarea în 
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cele mai multe zone cu acoperire LTE, precum şi activarea automată a roaming-ului 
LTE. Mai mult, versiunea Dual Mode TDD/FDD LTE a fost introdusă pe parcursul 
anului în care s-a făcut această analiză. 

GALAXY S 4 va asigura o nouă îmbunătățire a felului în care trăim afirmacu 
acel prilej, JK Shin, reşedinte şi şef al Diviziei IT & Mobile Communications din 
cadrul Samsung. Caracteristicile GALAXY S 4 răspund, potrivit afirmațiilor celor 
care le-au creat, nevoilor identificate la consumatorii din întreaga lume. GALAXY 
S este apreciat ca o nouă dovadă a inovaţiei inspirată de consumatori, întrucât 
compăania ține seama de ceea ce oamenii își doresc. 

Alte funcţii interesante:
Funcţia  „Group Play” asigură posibilitatea de a partaja documente, muzică, 

fotografii sau jocuri, chiar şi atunci când nu există Wi-Fi sau semnal în zona în care se 
află. Utilizatorii se pot conecta direct între ei pentru a partaja instant documente și alte 
tipuri de conţinut. Opţiunea „Share Music” asigură conectarea mai multor telefoane 
pentru a derula simultan aceeaşi melodie, creând astfel o atmosferă deosebită.  

Funcţia „S Translator” permite utilizatorilor să facă traduceri aproape 
instantaneu, în cadrul aplicaţiilor precum e-mail, SMS şi ChatON. Traducerea 
instant este posibilă atât din vorbire în text, cât şi din text în vorbire, asigurându-le 
utilizatorilor informaţiile necesare atunci când se află în străinătate.

Funcţia „Samsung Smart Pause” asigură controlul display-ul cu ajutorul 
privirii. Când se deruleazîă un videoclip, rularea se opreşte când privirea se mută în 
altă direcţie şi se reia când privirea revine la videoclip. Pot fi derulate asufel pagini de 
Internet sau e-mailuri fără să atingă ecranul. Ecranul recunoaşte privirea utilizatorului 
şi mişcarea încheieturii mâinii, derulând automat paginile în funcţie de acestea.

Funcţia „Air View”  asigură posibilitatea de a previzualiza un e-mail, S 
Planner-ul, galeria de imagini şi videoclipuri, doar dacă se mișcă degetul asupra 
acestora. În acest fel, utilizatorii pot vedea mai uşor un număr de telefon salvat pe o 
tastă de apelare rapidă sau pot vizualiza pagina de Internet mărită. Cu ajutorul „Air 
Gesture”, poate fi schimbată melodia, se poate naviga în sus sau în jos pe o pagină, 
se poate accepta un apel printr-o simplă mişcare a mâinii făcută deasupra ecranului.   

Funcţia „S VoiceTM Drive” asigură activarea diferitelor comenzi cu ajutorul 
vocii, spre exemplu, și atunci când utilizatorul se află la volan. Odată conectat la 
reţeaua Bluetooth a maşinii, noul smartphone activează automat modul Driving și 
convertește astfel textele scrise în mesaje audio, fără a mai fi nevoie să se uite la 
ecran.

Funcția „Optical Reader” asigură recunoașterea automată a unor mesaje 
text, cărţi de vizită sau QR codes, oferind funcţii utile precum traducere, apelare, 
mesagerie şi căutare.

Funcţia „Samsung WatchON”, transformă smarfonul în telecomandă pentru 
a controla prin infraroşu dispozitivele sistemului de home entertainment de acasă, 
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precum televizoare, set-top box, DVD playere şi chiar şi aparate de aer condiţionat. 
În plus, utilizatorii pot urmări un conţinut video variat, inclusiv transmisii TV în 
direct, posturi TV prin cablu şi video on demand, alegând programele preferate cu 
ajutorul EPG (Electronic Program Guide).  

Software-ul ‘S Health’ încorporat de GALAXY S 4 ajută la menţinerea unui 
stil de viaţă sănătos prin oferirea în timp real a unor informaţii legate de starea de 
sănătate a utilizatorului. Senzorii performanţi încorporaţi de noul smartphone permit 
o monitorizare permanentă a sănătăţii şi a mediului în care se află consumatorul 
pentru a-l ajuta să-şi controleze şi să-şi menţină un nivel ridicat de calitate a vieţii. 
De asemenea, utilizatorii pot să îşi verifice foarte uşor starea de sănătate cu ajutorul 
jurnalului de alimentaţie, jurnalului de exerciţii fizice sau a funcţiei de monitorizare 
a somnului (anumite funcţii sunt activate prin intermediul unor accesorii).

Funcţia ‘Samsung Adapt Display’ le oferă consumatorilor o experienţă de 
vizualizare îmbunătăţită şi adaptată fiecărui tip de aplicaţie, în timp ce ‘Samsung 
Adapt Sound’ ajustează automat sunetul la nivel optim, în funcţie de fiecare utilizator 
în parte.

În  Europa, Samsung GALAXY S 4 a intrat pe piaţă datorită parteneriatelor 
internaţionale avute cu operatori precum Deutsche Telecom, EE, H3G, Orange, 
Telenor, Telia Sonera, Telefonica şi Vodafone

Analiza de concept  - IOS vs ANDROID

Concluziile unui studiu realizat recent de compania de securitate Symantec 
arată că iOS-ul, sistemul de operare mobil al Apple, este mai securizat împotriva 
atacurilor de hacking şi altor ameninţări online decât rivalul său, Google Android.

Potrivit analizei, procedura de app screening a iOS-ul joacă un rol esenţial 
în securitatea sistemului de operare, în vreme ce arhitectura platformei îi oferă o 
rezistenţă mai mare în faţa atacurilor de malware şi de integritate a datelor. Experţii 
Symantec9 au ajuns de asemenea la concluzia că platforma Apple oferă o criptare mai 
bună a datelor şi un control mai securizat asupra aplicaţiilor.Cu toate astea, Android 
s-a dovedit mai eficient în ceea ce priveşte izolarea problemelor de securitate. 
Symantec considera că Android pierde în faţa iOS pe segmentul de securitate tocmai 
din cauza abordării pe care Google o are faţă de magazinul de aplicaţii. În vreme 
ce dezvoltatorii iOS plătesc pentru a se înregistra la Apple, care le verifică şi le 
aprobă software-ul înainte de a permite accesul în AppStore, dezvoltatorii Android 
nu întâmpină aceleaşi bariere.

Studiu comparativ intre iPhone 5S şi Samsung Galaxy S IV

Cum Apple a lansat noul smartphone iPhone 5S, care are mai multe îmbunatăţiri 
9  www.symatec.com – Informatii despre sistemul de operare iOS.
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faţă de versiunea anterioară, analiştii au început să facă o comparaţie între el şi 
Samsung Galaxy S4, principalul sau concurent de pe piaţa telefoanelor mobile.

Experţii au găsit 11 caracteristici superioare ale modelului sud-coreean, 
Samsung Galaxy S4, faţă de recentul produs iPhone 5S, potrivit Business Insider.

1. Samsung Galaxy S4 are încorporat un senzor infrarosu care permite folosirea 
telefonului ca o telecomandă universală pentru controlul televizorului. De asemenea, 
el are o aplicaţie prin care ofera informaţiile privind programele TV ale furnizorilor 
de cablu sau de satelit.

2. El dispune de un chip NFC ce permite telefonului Galaxy S4 să interacţioneze 
cu alte dispozitive. Astfel, se poate utiliza smartphone-ul pentru efectuarea de plăţi 
mobile sau schimb de conţinut între telefoane.

3. La telefon se poate adăuga spaţiu de memorie prin introducerea unui card 
micro SD de până la 32 GB.

4. Galaxy S4 are şi o baterie de rezervă care reprezintă un avantaj important 
pentru utilizatori.

5. Dispozitul poate reda formate video cu o rezoluţie de 1080p full HD. 
Samsung Galaxy S4 poate rula două aplicaţii în acelaşi timp.

6. Ecranul este de 5 inchi, fiind mai mare decât modelul iPhone 5S.
7. Poţi juca jocuri, partaja fotografii şi melodii cu alte telefoane Galaxy S4, 

utilizând o aplicaţie numită Group Play.

Chestionar

1. Deţineţi sau nu un smartphone?
a. Da, deţin deja un smartphone
b. Nu am nevoie de un smartphone
c. Nu, dar plănuiesc să cumpăr unul în următoarele luni

Răspuns:
27 de persoane intervievate deţin un smartphone, 3 persoane  nu doresc, 10 

persoane urmează să achiziţioneze

2. Ce sistem de operare are smartphone-ul dvs?
1. Android
2. IOS
3. Windows
4. Symbian
5. Bada OS
6. Sistem propriu
7. Altul
Răspuns:
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23 voturi Android, 14 voturi Symbian, 5 voturi Windows, 4 voturi Sistem 

propriu, 3 voturi IOS, 1 vot Bada OS, 1 vot Altul
3. Ce sistem de operare aţi dori să aibă un smartphone?
1. Android
2. IOS
3. Windows
4. Symbian
5. Altul
Răspuns:
34 voturi Android, 6 voturi Windows, 5 voturi IOS, 4 voturi Altul, 2 voturi 

Symbian.

4. Aveţi husa la smartphone-ul Dvs.?
- Da, prefer să îl protejez
- Nu, prefer să îl ţin fără husa pentru a arăta mai bine
Răspuns:
31 voturi Da, 9 voturi Nu

5. Descărcaţi aplicaţii de tipul social network?
- Da
- Nu
Răspuns:
17 voturi din partea utilizatorilor smartphone care descarcă aplicaţii social 

networking, iar  13 voturi din partea celor care au accesat cel puţin o aplicaţie.

6. Sexul
- Masculin. 
- Feminin.
Răspuns:
24 masculin, 16 feminin

7. Alegeţi intervalul de vârsta în care va încadraţi:
- 18 ± 25 
- 25 ± 40
- Peste 40
Răspuns:
12 voturi (18 ± 25) , 20 voturi (25 ± 40), 8 voturi (peste 40)

8.Care este starea dumneavoastră civilă?
- Căsătorit(a)
- Necăsătorit (a)
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- Divorţat (a)
- Văduv (a) 
Răspuns:
15 voturi (Căsătorit), 20 voturi (Necăsătorit), 9 voturi (Divorţat), 6 voturi 

(Văduv)

9. Precizaţi mediul în care locuiţi:
- Urban 
- Rural
Răspuns:
31 urban, 9 rural

10. Care este ocupaţia dumneavoastră?
- Student 
- Muncitor necalificat
- Muncitor calificat
- Pensionar 
Răspuns:
13 voturi (student), 5 voturi (muncitor necalificat), 20 voturi (muncitor 

calificat), 2 voturi (pensionar)

Poziţia  principalilor furnizori de servicii de telefonie (Orange, Cosmote, 
Vodafone), referitor la strategia de alegere şi asociere în distribuitia unui produs 
inovativ

A) Vodafone
Operatorul Vodafone10 vine în întâmpinarea clienţilor cu trei oferte. Fiecare 

este în funcţie de modelul de iPhone 5S ales. iPhone 5S de 16 GB  este primul din 
oferta acestui operator. Acesta are un preţ de 0  euro alături de abonamentul Mega 80 
realizat pe o perioadă de 2 ani. De precizat că cei de la Vodafone vin cu mai multe 
oferte  în care preţul abonamentului lunar scade iar preţul de achizţie al telefonului 
creşte. Varianta opusă ar fi de 564 euro preţ de achiziţie telefon şi 13,99 euro/lună la 
un abonament Vodafone Complet Internaţional 250 MB pe 2 ani. Preţul lui iPhone 
4S 16 GB la liber este de 677,35 euro.

Modelul iPhone 5S 32 GB  este o altă opţiune a operatorului Vodafone. Acesta 
are un preţ de 149 euro alături de abonamentul Mega 80 realizat pe 2 ani.   În varianta 
opusă, preţul telefonului creşte la 674 euro şi 13,99 euro/lună  la abonamentul 
Vodafone Complet Internaţional 250 MB pe 2 ani. La liber, acest telefon se poate 
achiziţona la un preţ de 798, 56 euro.

iPhone 5S 64 GB este telefonul cu cea mai mare opţiune de memorie internă. 
10  www.vodafone.com – Informaţii despre iPhone 5S.
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Preţul acestuia este de 249 euro alături de abonamentul Mega 80 realizat pe 2 ani. 
Preţul smartphone-ului creşte până la 774 euro cu 13,99 euro/lună  la abonamentul 
Vodafone Complet Internaţional 250 MB pe 2 ani. Preţul la liber al acestui telefon 
este de 919,77 euro. Toate modelele prezentate anterior se pot achiziţiona pe alb şi 
pe negru, iar preţul acestora este cu tot cu TVA. În cazul în care deja sunteţi client 
Vodafone, atunci veţi beneficia de unele avantaje.

B) Orange
Operatorul Orange vine în întâmpinarea clienţilor cu nişte oferte interesante. 

Acesta oferă modelul iPhone 5S cu unele oferte de abonament destul de flexibile. 
De exemplu modelul iPhone 5S de 16 GB începe cu cel mai mic preţ de achiziţie 
de 178,99 euro alături de un abonament pe doi ani. Cel mai interesant lucru este că, 
Orange oferă un abonament flexibil adică de la 21 la 125 euro. Cel mai mare preţ de 
achiziţie al telefonului este de 540 euro la un abonamet de până în 8 euro. Preţul la 
liber al acestui model este de 699 euro cu TVA inclus.

iPhone 5S de 32 GB porneşte de la preţul de achiziţie  de 279 euro alături de un 
abonament pe doi ani cuprins între 21 şi 125 euro. Preţul maxim de achiziţie ajunge 
la 640 euro la un abonament de până în 8 euro. La liber, telefonul iPhone 4S de 32 
GB are preţul de 819 euro cu TVA inclus.

Ultimul model, iPhone 5S de 64 GB, porneşte de la preţul de achiziţie de 
378,99 euro cu un abonament pe 2 ani între 21 şi 125 euro. Şi în acest caz există mai 
multe oferte de abonamet destul de flexibile. Preţul de achiziţie cel mai mare este de 
739,99 euro cu un abonament mai mic de 8 euro. Preţul  acestui smartphone este de 
949 euro cu TVA fără abonament.

Şi în acest caz, telefoanele se pot achiziţiona atât pe negru cât şi pe alb. În 
cazul în care sunteţi deja client Orange, cu siguranţă veţi avea unele avantaje.

C) Cosmote
Operatorul Cosmote11 apare în faţa clienţilor cu trei tipuri de abonamet. Acestea 

se numesc Cosmote Discover, Explore şi Adventure, având un preţ fix, respectiv 
18,60 euro, 28,52 euro şi 48,36 euro. Trebuie să specificăm că operatorul Cosmote 
nu are în portofoliul său varianta lui iPhone 5S de 64 GB.

iPhone 5S de 16 GB are următoarea ofertă pentru cele trei tipuri de abonamente, 
respectiv Cormote Discover (401,36 euro preţ de achiziţie telefon), Explore (229,25 
euro) şi Adventure (183,35 euro).

În cazul lui iPhone 5S de 32 GB aveţi următoarele oferte legate de preţul de 
achiziţie. Acestea diferă în funcţie de abonamentul ales, precum Cosmote Discover 
(504,62 euro), Cosmote Explorer (330,22 euro) iar Cosmote Adventure (282,03 
euro).

Subliniem faptul că este posibil ca preţul acestora să fie variabil în funcţie 
11  www.cosmote.com – Informaţii despre produsul iPhone 5S.
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de cotaţia euro, pe motivul că operatorul Cosmote prezintă preţurile în RON. De 
asemenea, specificăm că acestea includ TVA. Un alt lucru important de precizat, este 
că operatorul Cosmote nu ne oferă nici un fel de informţie legată de preţul acestui 
telefon fără abonament.

Concluzii

În urma datelor prezentate anterior, am decis să vă prezentăm cea mai bună 
ofertă din punctul nostru de vedere, astfel că:

Cea mai bună ofertă pentru iPhone 5S, în cazul în care doriţi să-l cumpăraţi la 
liber este:

– iPhone 5S – 16 GB -  667,35 euro prin operatorul Vodafone
– iPhone 5S – 32 GB -  798,56 euro prin operatorul Vodafone
– iPhone 5S – 64 GB – 919,77 euro prin operatorul Vodafone sau 918,99 euro 

potrivit portalului quickmobile.ro
Cea mai bună ofertă pentru iPhone 5S alături de un abonament nou este:
– iPhone 5S – 16 GB  – 229,25 euro (preţ achiziţie) + 28,52 euro la abonementul 

Cosmote Explore pe 2 ani
– iPhone 5S – 32 GB – 330,22 euro (preţ achiziţie) + 28,52 euro la abonamentul 

Cosmote Explore pe 2 ani
– iPhone 5S – 64 GB – 429 euro (preţ achiziţie) + 29 euro la abonamentul 

Panteră pentru iPhone 29 pe 2 ani
Specificăm, că această analiză este din punctul nostru de vedere, cu siguranţă 

fiecare doritor de iPhone 5S îşi poate cumpăra telefonul în funţie de necesităţile sale. 
Toate ofertele sunt preluate de pe paginile oficiale ale operatorilor, iar pentru mai 
multe informaţii sau pentru alte oferte în ceea ce ţine de abonament trebuie să le 
accesaţi.

Strategii
- Angajarea de personal cu cunoştiinţe vaste în domeniul dezvoltării şi 

cercetării; chiar dacă Apple poate obţine o sumă de componente prin intermediul 
firmelor proprii, există posibilitatea ca anumite companii concurente să preia avansul 
tehnologic şi să fure clienţii Apple cu produse noi şi inovatoare.

- Campanii de promovare mai agresive, care să atragă şi persoane din afara 
continentului nord-american; deoarece acolo este centrul de inovaţie şi accesul la 
noile produse este mai uşor, pe pieţele străine pot apărea produse mai învechite – ori 
scopul fundamental al strategiilor Apple ar fi acela de a se impune prin tehnologia 
adresată persoanelor care o necesită, ceea ce nu ar putea avea loc în contextual unor 
calculatoare depăşite d.p.d.v. tehnologic

- Mulţi consumatori sunt dispuşi să încerce gadgeturile. Crearea de gadgeturi 
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pentru muzica şi telefonie mobile ( iPod şi iPhone). Prin vinderea produselor cu 
un cost redus şi calitate+performanta+design elegant se crează posibilitatea ca 
utilizatorii produselor acestea  să fie încântaţi de ele  pe viitor.

- Punerea la dispoziţia utilizatorilor produselor Apple a unui suport tehnic 
eficient în magazine, prin contact direct la telefon şi la o adresă de mail.

- Punând accentul pe diferenţierea produselor oferite faţă de cele ale 
competitorilor, Apple poate concepe o linie de produse hand-held care să fie în 
sinergie cu celelate produse oferite până acum: să asigure un transfer de date uşor 
între dispozitive, să coordoneze mai multe unităţi pentru a îndeplini o sarcină 
specifică şi să alcătuiască în sine o punte între utilizator şi întreaga gamă de produse 
Apple cumpărate de acesta

Dezvoltarea tehnologiilor IT prin furnizarea de produse şi servicii 
inovative integrate

Companiile inovative Apple şi Samsung se caracterizează prin următoarele:
- un grad ridicat de receptivitate la fluctuaţiile cererii;
- flexibilitate şi capacitate de adaptare rapidă atât la variaţiile privind natura 

materialelor cât şi a condiţiilor de prelucrare a acestora;
- capacitatea de a fabrica o gamă largă de produse de calitate, cu costuri mici 

şi într-o perioadă scurtă de timp;
- abilitatea de a integra noi tehnologii de succes în sistemul existent, în 

condiţiile unui timp de întrerupere şi a unor costuri minime.

Compania Apple ca şi corporaţie a reuşit să integreze în sistemul său inovarea 
ca bază de plecare şi de formare a pieţei12. De aceea Apple a construit de a lungul 
timpului o bază solidă în ceea ce privesc tehnologiile aferent produselor sale. Ideea 
de la care se pleacă în procesul de inovare este că lumea în care trăim, este una 
constituită în permanenţă pe conectivitate pe tot globul, provocare atât pentru Apple 
cât şi pentru procesul de inovare. Altfel spus provocarea pe care o întâmpină Apple 
rămâne aceeaşi – ceea de dezvoltare de instrumente şi tehnologii pentru a face viaţa 
oamenilor mai uşoară, mai eficientă şi mai bine conectată. Compania Apple dezvolta 
tehnologii noi capabile să „elimine orice bariere de comunicare şi de limitare între 
oameni, companii şi agenţii de siguranţă publică” avantaj care se regăseşte din 
calitatea remarcabilă a produselor şi a serviciilor pe care Apple le oferă. 

Nu se mai poate pune problema dobândirii unui avantaj competitiv atât timp 
cât Apple a deschis drumul către invoarea în tehnologia mobilă. Faptul că industria 
s-a modelat în funcţie de resursele disponibile, s-au schimbat nevoile consumatorilor, 
cererea a crescut etc, a reprezentat o portiţă deschisă pentru alţi competitori care au 
profitat şi s-au dezvoltat într-un ritm rapid, lucru care îl putem observa pe piaţa de 
astăzi. Apple, prin crearea iPhone a deschis un capitol în industria telefoniei mobile, 
12  Iacob Catoiu, Cercetări de marketing, Editura Uranus, București, 2009/
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smartphone-urile, pe care nimeni nu îl poate vreodată revendica, iar avantajul obţinut 
prin aceasta a făcut, ca Apple să se dezvolte şi să progreseze să ajungă în topul 
celor mai bune companii de telefoane mobile. Ce este nou de multe ori defineşte 
rezultatul în inovare, cu toate acestea, Apple continuă să pună accentul pe logistică, 
pe domeniul cercetătorilor în tehnologii. 

Apple face investiţii în inovare şi cercetare tehnologică pentru a putea livra 
produse şi soluţii care să dea puterea în modul în care lumea comunică mâine. De-a 
lungul istoriei sale, Apple a invocat, şi continuă să se bazeze, în primul rând pe 
cercetare şi dezvoltare (C&D) programe pentru dezvoltarea de noi produse, precum 
şi pe capacităţile sale de producţie de inginerie pentru îmbunătăţirea produselor 
existente. Date tehnice şi idei de aplicare ale produsului sunt schimbate între 
segmentele de business de la Motorola în mod regulat.

Managementul consideră că, dacă privim înainte, că angajamentul Apple este 
cel de a cerceta şi dezvolta programe noi şi capabile, care ar trebui să îi permită 
fiecărui dintre segmentele să rămână competitive. Cheltuielile C & D cu privire la 
dezvoltarea de noi produse sau de îmbunătăţire de produs au fost 3.2 miliarde dolari 
în 2011, comparativ cu 2.1 miliarde dolari în 2010 şi 1.4 miliarde dolari în 2009. 
Cheltuielile C & D au crescut cu 23% în 2011 faţă de 2010.

Situaţia care se întâlneşte în domeniul telecomunicaţiilor este evident cea a 
inovării tehnologice cu amprenta cea mai mare, dar totuşi şi inovarea administrativă 
este evidenţiată. Inovarea admnistrativă cuprinde schimbările referitoare la 
strategiile adoptate, alocarea resurselor precum şi la alţi factori ce privesc structura 
socială. O astfel de situaţie se întâlneşte la aproape toate companiile de vârf din 
domeniu cum este şi cazul companiei Apple şi Samsung care implementează strategii 
investiţionale majore pentru implementarea tehnologiilor realizate şi a strategiilor de 
alocare a resurselor pe diverse departamente mai ales al departamentelor de cercetare 
dezvoltare.

Inovarea se poate manifesta şi sub alte forme în domeniul telefoniei mobile, 
cum ar fi inovarea de marketing sau inovarea organizaţională13. Inovarea de 
marketing constă în implementarea unei noi metode de marketing care implică 
schimbări semnificative ale designului produsului său ale ambalajului, noi metode de 
vânzare, de plasare a produsului, de promovare a produsului său în privinţa politicii 
de preţuri. 

Inovaţiile de marketing au scopul de a satisface mai bine necesităţile clienţilor, 
urmăresc deschiderea de noi pieţe sau o poziţionare nouă a produselor firmei pe 
piaţă, cu obiectivul de a creşte vânzările firmei. În toate companiile mari de telefonie 
mobilă există departamente distincte de marketing care reuşesc să formeze politici 
solide de promovare şi vânzare a produselor. Spre exemplu Apple care învesteşte 
an de an sute de mii de dolari în comunicarea cu clienţii, în încercarea de atragere 
a acestora spre marcă, sau de modalitatea prin care Samsung îşi fidelizează clienţii 
13  Florescu, C., Mâlcomete, P., Pop N., AL., Marketing - Dicţionar explicativ, Editura Economică, Bucureşti, 2009.
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toate pot fii considerate inovări de marketing. Apple sau Samsung au investiţi sume 
uriaşe de bani în departamentele de marketing lucru care se şi observa şi din situaţile 
existente pe piaţă (cotele de piaţă deţinute pot confirma acest lucru).

Concluzii şi propuneri

14% dintre deţinătorii de telefoane mobile din Europa Centrală şi de Est deţin 
un smartphone. La o privire mai atentă, cea mai mare incidenţăa deţinătorilor de 
smartphone este întâlnită în Slovenia, Turcia şi Lituania, în timp ce în ţări precum 
Slovacia, Ucraina şi România procentul deţinătorilor de astfel de modele este modest. 
Accesarea internetului de pe telefonul mobil pare a fi proporţională cu incidenţa 
telefoanelor inteligente. 

Acest grup progresiv de consumatori stârneşte interesul retailerilor, deoarece 
deţinătorii de telefoane inteligente reprezintă 31% dintre persoanele care fac 
cumpărături online. Acestea sunt principalele concluzii ale  CEE Telco Industry 
Report 2013, un studiu internaţional derulat în 15 ţări din Europa Centrală şi de 
Est, pe un eşantion total de peste 15,000 respondenţi. Numărul bărbaţilor care deţin 
telefoane inteligente depăşeşte cu puţin (3%) numărul femeilor. Totuşi, aceasta nu 
înseamnă că aceste gadget-uri sunt preponderent destinate bărbaţilor. În ţări precum 
Lituania, Letonia şi Rusia, proporţia bărbaţilor şi a femeilor care deţin smartphone-
uri este comparabilă. Totuşi, în Slovenia şi în Cehia, telefoanele inteligente sunt mai 
degrabă deţinute de bărbaţi.

Deţinătorii de telefoane inteligente reprezintă un target atractiv pentru industria 
publicităţii, deoarece probabilitatea de a-i atinge prin publicitatea online este 
considerabil mai mare în comparaţie cu deţinătorii de telefoane clasice. În contrast 
cu aceştia, deţinătorii de smartphone sunt mai activi în acce-sarea internetului de pe 
telefonul mobil şi prezintă un interes mai mare faţă de serviciile online, cum ar fi 
cumpărăturile online sau internet banking.

Totodată, 75% dintre deţinătorii de smartphone din regiunea Europei Centrale 
şi de Est accesează reţelele sociale pentru a comunica cu alte persoane.

În general, mai puţin de 20% dintre utilizatorii de internet din această regiune 
a Europei fac cumpărături online. În  Cehia, unde achiziţiile online  sunt cele mai 
populare comparativ cu restul regiunii, 54% din populaţia online caută chilipiruri. 
Slovacia şi Slovenia sunt de asemenea lideri în regiune în privinţa cumpărăturilor 
online. În acelaşi timp, există loc de dezvoltare pe această zonă în ţări precum Turcia, 
Ucraina şi Kazahstan, ţări cu o utilizare timidă a cumpărăturilor online.
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Abstract

Prezumţia de nevinovăție este un drept fundamental al cetățenilor şi o 
componentă esenţială a dreptului la un proces echitabil. Cu toate acestea, în 
România nu există o legislaţie sau o jurisprudență care să explice modul în 
care funcţionează prezumţia de nevinovăție, să-i asigure caracterul efectiv 
şi să stabilească sancţiuni în cazul încălcării acesteia, respectiv măsuri de 
înlăturare a actelor sau faptelor care o încalcă, ci aceasta rămâne statuată la 
nivelul principiilor şi al regulilor de drept nepuse în aplicare printr-o legislaţie 
subsecventă

Cuvinte cheie: prezumția de nevinovăție, garanții procesuale, proces echitabil, 
imparțialitate

Sumarry

The presumption of innocence is a fundamental right of citizens and an 
essential component of the right to a fair trial. However, there is no legislation 
or jurisprudence in Romania to explain how the presumption of innocence 
works, to ensure its effectiveness and to impose sanctions in the event of its 
breach, namely measures to remove acts or facts that violate it , But it remains 
at the level of the principles and rules of law not implemented by subsequent 
legislation

Keywords: benefit of the doubt, procedural guarantees, fair trial, impartiality

RAPORTUL PREZUMȚIEI DE 
NEVINOVĂȚIE CU ALTE GARANȚII 
ȘI INSTITUȚII PROCESUAL PENALE

THE REPORT OF THE NON-
INFRINGEMENT WITH OTHER 

WARRANTIES AND PROCEDURAL 
CRIMINAL INSTITUTIONS
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1. Raportul cu alte garanţii ale procesului echitabil

Calificând prezumția de nevinovăție ca o garanție fundamentală a dreptului 
la un proces echitabil, dar și ca un principiu esenţial de procedură penală, 

nu se poate trece cu vederea raportul pe care acesta îl stabileşte cu alte garanţii ale 
aceluiași drept, dar și cu alte principii de procedură penală. Necesitatea conturării 
acestor raporturi rezultă din specificitatea procedurii penale, care propune, nu de 
puţine ori, scenarii în care diverse garanţii se suprapun sau se completează, ori, deloc 
rar, situații în care diverse principii procesuale, cu conținut diferit, dacă nu chiar 
antinomic, nasc conflicte substanțiale, impunându-se, pentru temeinica și legala 
soluționare a cauzei, discernerea raporturilor prioritare de cele care trec în plan 
secund.

În calitatea sa de garanție a dreptului la un proces echitabil, prezumţia de 
nevinovăție se afla în strânse legături cu alte garanţii ale aceluiași art. 6 al C.E.D.O., 
dintre care cele cu imparțialitatea instanţei, egalitatea armelor și dreptul la apărare.

În realizarea acestui demers, nu trebuie uitate afirmațiile unui doctrinar 
italian2, potrivit căruia „dreptul la apărare și la contradictorialitate, inviolabilitatea 
persoanei, imparțialitatea judecătorului pot, fără exagerare, să fie reunite în prezumţia 
de nevinovăție a acuzatului, sau, cel puţin, găsesc în această justificare de fond și 
elementul lor unificator.”

În acest mod se exprimă și o instanţă română3, subliniind interconexiunea 
care există între prezumţia de nevinovăție și majoritatea garanțiilor fundamentale 
procedurii penale: „Prezumţia de nevinovăție – corolar al procesului penal va fi 
respectată, aplicată și funcţionează numai dacă acuzatorului i s-au respectat toate 
garanţiile procedurale privind egalitatea armelor, dreptul la informare, principiul 
contradictorialității, dreptul la tăcere și dreptul de a nu se autoincrimina, administrarea 
probelor.”

2.  Prezumţia de nevinovăție și imparțialitatea instanţei

Prezumţia de nevinovăție, prin garanţiile sale ce decurg direct din aceasta, 
precum obligaţia organelor judiciare de a nu porni de la ideea preconcepută a 
vinovăției persoanei în cauză, este foarte strâns legată de alte garanţii ale dreptului 
la un proces echitabil, îndeosebi de cele referitoare la imparțialitatea subiectivă ăi 
obiectivă a judecătorilor4. 

Într-adevăr, un judecător părtinitor, ostil acuzatului și care nu dă dovadă de 
echidistanță, va prejudicia intermediabil, nu doar garanţiile alineatului 1 al art. 6 din 
C.E.D.O., ci și prezumţia de nevinovăție de care trebui să se bucure acuzatul. În acest 
sens, trebuie spus că în doctrina de common low, lipsa oricăror idei preconcepute 
cu privire la vinovăția persoanei acuzate este considerată o consecinţă directă a 
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prezumției de nevinovăție, militându-se pentru o consolidare și o reafiliere a acestei 
consecințe, în sensul ca vinovăția să nu fie stabilită decât exclusiv pe baza probelor 
administrate în instanţă și fără ca aceasta sa poată fi în nici un fel dedusă din simplul 
act de acuzare.

Pentru că instanța să fie imparțială, două sunt condiţiile ce trebuie să fie 
întrunite: lipsa oricăror prejudecăți cu privire la cauza respectivă şi existenţa unor 
garanţii de echidistantă.

Primul element trimite așadar la forul interior al judecătorului din compunerea 
completului, câtă vreme al doilea face referire la un element obiectiv, exteriorizat. 
Tocmai din această cauză în jurisprudența C.E.D.O. se face referire la o imparțialitate 
obiectivă şi una subiectivă: „existenţa imparțialității în sensul articolului 6 parag. 
1 din Convenție se determină conform unui test subiectiv pe baza convingerilor 
personale ale unui anumit judecător într-o anumită cauză dată şi, în acelaşi timp, 
conform unui test obiectiv, al cărui scop este să stabilească dacă un judecător a oferit 
suficiente garanţii pentru a exclude orice îndoială legitimă în această privință”1.

Din practica judiciară internă, pot fi menționate câteva aspecte problematice, 
în care se poate invocă încălcarea deopotrivă a garanției imparțialității şi a prezumției 
de nevinovăție, ca urmare a faptului că instanța care a soluționat cauza evaluase 
anterior temeinicia problemelor cauzei, luând măsuri procesuale care lăsau să se 
înțeleagă care ar fi sensul soluției finale.

Astfel, Curtea Constituțională a României a fost confruntată cu o interesantă 
problema  juridică în acest sens, atunci când a trebuit să analizeze excepţia de 
neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 278 al 8, lit. a, b, si c din C. Pr. Pen.2. Petentul 
motivase excepţia ridicată prin aceea că, în baza prevederilor legale criticate, instanța 
de judecată se pronunţa asupra fondului înainte de începerea procesului penal. Se 
arăta că, in acest fel, instanța de judecată se antepronunța cu privire la vinovăție. 
Curtea3 a respins excepţia ridicată, aducând argumentele criticabile: „Dispoziţiile art. 
2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală asigură posibilitatea de a formula 
apărări, de a propune probe și de a recurge la căile de atac prevăzute de lege, așadar 
de a se prevala de toate garanţiile procesuale care condiţionează un proces echitabil, 
în deplină concordanță cu prevederile art. 21 alin. (3) din Constituţie...

Faptul că, judecătorul investit cu soluționarea plângerii întemeiate pe 
dispoziţiile art. 2781 din Codul de procedură penală pronunță o încheiere prin care 
admite plângerea şi desființează rezoluţia sau ordonanța atacată nu constituie în sine 
o prezumție a lipsei imparțialității acestuia la soluționarea fondului cauzei, atunci 
când o reţine spre judecare în baza art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură 
penală, câtă vreme, aşa cum s-a arătat, judecata finalizată prin pronunțarea încheierii 
de admitere a plângerii cu alt obiect decât judecata fondului cauzei. În plus, după 
1  Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” - București
2  A se vedea G. Illuminati, La presunzione di innocenza dell’imputato, in F. Giunchedi, La giustizia penale diffe-
renziata ., p. 62;
3  Sentința penală nr. 733 din 31.03.2008 a Judecătoriei Craiova;
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învestirea instanţei în condiţiile prevăzute de art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de 
procedură penală, acţiunea penală se exercită tot de către procuror care, în funcţie 
de probele administrate şi de dispoziţiile legale aplicabile în cauză, poate să ceară 
condamnarea inculpatului, achitarea acestuia sau încetarea procesului penal. Aşa 
fiind, contrar celor arătate de reprezentantul Ministerului Public, nu se poate susţine 
că, prin admiterea plângerii reglementate de art. 2781 din Codul de procedura penală, 
se realizează o ‚substituire’ a Ministerului Public de către instanța de judecată, în 
contradicţie cu principiul imparțialității justiției...4

Drept urmare, instanța, nici în judecarea plângerii şi nici în judecarea în 
fond a cauzei, nu îndeplineşte acte de urmărire penală specifice fazei urmăririi 
penale şi procurorului, ci numai acte de judecată şi dă numai soluţii judiciare de 
competenţa instanţei, a judecătorului. Administrarea de probe noi, refacerea probelor 
administrate de procuror nu sunt acte de urmărire penală, ci acte judiciare, prevăzute 
de lege pentru stabilirea adevărului şi a elementelor răspunderii penale, pentru a da o 
hotărâre temeinică şi legală. De altfel, dispoziţiile privind judecarea în prima instanţă 
şi în căile de atac aplicându-se în mod corespunzător şi în ipoteza soluționării cauzei 
după admiterea plângerii şi desființarea actului atacat, judecătorul are posibilitatea 
să-şi manifeste rolul activ şi să efectueze o cercetare judecătorească eficientă în 
vederea aflării adevărului, nefiind afectate în nici un fel garanţiile de independență şi 
imparțialitate a justiției consacrate de art. 124 alin (2) din Legea fundamentală.

Referitor la pretinsa încălcare prin textele de lege criticate a prezumției de 
nevinovăție, aceasta nu poate fi reținută câtă vreme, aşa cum s-a arătat, în plângerea 
formulată împotriva rezoluțiilor sau ordonanțelor procurorului de netrimitere 
în judecată nu se judecă însăşi cauza, ci doar temeinicia şi legalitatea soluţiilor 
pronunțate de procuror, ceea ce nu poate fi interpretat ca o ‚antepronuntare’ cu privire 
la vinovăție, aşa cum eronat susţine autorul excepției.”

Nu putem fi de acord cu argumentul Curții potrivit căreia judecătorul care 
reţine cauza spre judecare după admiterea plângerii mai poate „efectua o cercetare 
judecătorească eficientă în vederea aflării adevărului”. Considerăm garanția 
imparțialității flagrant încălcată, câtă vreme textul de lege vorbeşte despre analiza 
suficienței probelor de la dosar. Din acest motiv, Curtea este într-o eroare gravă 
când consideră că judecătorul analizează numai ‚temeinicia şi legalitatea’ soluţiilor 
procurorului.

Judecătorul face mult mai mult decât un simplu examen formal, similar celui 
din materia arestării preventive, unde verifică doar dacă există o stare de suspiciune; 
el analizează substanţial probatoriul pentru a vedea dacă el este complet, acesta fiind 
înțelesul ‚suficienței’ probelor. Or, cum se mai poate afirmă că un judecător care a 
examinat probele ‚în substantiam’ mai poate fi imparțial ulterior, făcând o aplicare 

4  Pentru acest motiv, s-au formulat chiar opinii, că prezumţia de nevinovăție ar avea consecințe obligatorii or-
ganelor judiciare la imparțialitate – Gh. Mateut, - Prezumţia de nevinovăție în lumina Convenției Europene și a 
reglementărilor procedurale interne, Revista - Dreptul nr 11/2000), p. 60; 
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judiciară a normelor procedurale?5 
Decizia sus-menționată conține opinia separată a unui judecător care, în 

mod justificat, observă conflictul evident pe care îl generează acest text, raportat la 
garanția prezumției de nevinovăție.

Acest judecător insistă şi asupra incompatibilității dintre funcţia de acuzare şi 
cea de judecare în procesul penal: „Art. 2781 alin (8) lit. c) din Codul de procedură 
penală prevede că instanța desființează rezoluţia sau ordonanța atacată şi reţine 
cauza spre judecare atunci ‚când probele administrate la dosar sunt suficiente pentru 
judecare cauzei’, ceea ce implică constatarea judecătorului că nu există cauza de 
împiedicare a exercitării acţiunii penale avute în vedere de procuror – astfel soluţia 
dată de acesta nu ar fi fost desființată – şi că făptuitorul este vinovat şi poate fi tras la 
răspundere penală.

În felul acesta, încheierea prin care judecătorul desființează rezoluţia sau 
ordonanţa de netrimitere în judecată dobândeşte caracterul unui act procesual de 
punere sub acuzare sau, în termenii Codului de procedură penală, de punere în mișcare 
a acţiunii penale. Din acest moment, judecătorul care a pronunţat  încheierea nu 
mai prezintă – în desfăşurarea judecății în prima instanţă – garanția de imparțialitate 
impusă de normele constituționale şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale.

Consecvent cu premisele reglementării, și anume că nu există nicio cauză 
de împiedicare a exercitării acţiunii penale şi că probele administrate la dosar sunt 
suficiente pentru judecarea cauzei, ar urma ca sentința ce se va pronunţa în urma 
judecării să fie numai o sentință de condamnare. Or, este evident că judecata care 
ar conduce la pronunțarea unei asemenea sentințe de către însuşi judecătorul care a 
desființat rezoluţia sau ordonanţa de netrimitere în judecată ar fi contrară principiilor 
imparțialității şi echității justiției evocate mai sus.

Pentru aceste motive, opinez că jurisprudența Curții Constituționale trebuie să 
fie reconsiderată în sensul constatării neconstituționalității dispoziţiilor art. 2781 alin 
(8) lit c) din codul de procedură penală, în măsura în care permit ca judecarea cauzei 
în prima instanţă să se facă de acelaşi judecător care a dispus desființarea rezoluţiei 
sau ordonanței atacate.”

Consider întemeiată şi just argumentată această opinie separată. Este adevărat 
că, ipotetic vorbind, un judecător care a admis plângerea va putea să şi achite pe cel 
a cărui cauza a reținut-o spre soluționare. Doar că, admiterea plângerii se realizează 
tocmai deoarece nu sunt temeiuri pentru a se dispune o soluţie de neurmărire sau de 
încetare a urmăririi penale şi, mai mult, probele de la dosarul cauzei sunt ‚suficiente’ 
pentru a forma convingerea instanţei, care, evident că, la acest moment, se orientează 
spre o soluţie de vinovăție, căci astfel e greu de înțeles care ar fi interesul admiterii 
plângerii pentru a se trece la judecarea cauzei dacă probele de la dosar sunt suficiente 
pentru a confirmă nevinovăția persoanei (situaţie în care suficiența probelor ar privi 
5  Hauschild contra Danemarca, parag. 46, hotărâre a Curții din 24 mai 1989, in Hotărâri Vol. I, p. 243
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doar temeiul legal, situaţia fiind corectă).
Privind lucrurile ‚în abstracto’, situaţia majoritară poate părea întemeiată prin 

aceea că nu este definitiv înlăturată prezumţia de nevinovăţie, dar ea cu siguranţă 
este lezată. În deplin acord cu autorul opiniei, îmi manifest încrederea că va avea 
loc o reconsiderare a practicii instanţei constituționale, prin schimbarea poziţiei sale 
anterioare în sensul declarării neconstituționalității acestui text normativ. 

De altfel, un salutar pas înainte în această materie a fost făcut printr-o decizie 
a Înaltei Curți6, pronunţată într-un recurs în interesul legii. Aplicând o optică total 
diferită, instanța supremă afirmă: „Din economia textului de lege sus-menţionat 
rezultă, așadar, că, admițând accesul la justiţie al persoanelor nemulțumite de 
soluțiile de neurmărire penală şi control judecătoresc asupra acestor soluţii date de 
procuror, legiuitorul a decis ca, atunci când, pe baza reevaluării materialului probator, 
instanța constată că probele erau suficiente pentru trimiterea în judecată şi că deci 
procurorul în mod greșit nu şi-au exercitat atribuțiile specifice de punere în mișcare 
a acţiunii penale şi de sesizare a instanţei, să transfere judecătorului aceste funcții 
procesuale specifice urmăririi penale. Aşadar, în asemenea cazuri, prin conţinutul lor, 
dispoziţiile art. 2871 alin. 8 din Codul de procedură penală operează şi o modificare 
asupra funcţiilor procesuale de urmărire penală şi de judecată, deoarece încheierea 
de reținere a cauzei spre judecare, în urma admiterii plângerii îndreptate împotriva 
rezoluţiei sau ordonanței procurorului de netrimitere în judecată, devine astfel actul 
de sesizare al instanţei şi de punere în mișcare a acţiunii penale.

Or, faţă de acest caracter inedit al încheierii prevăzut de textul de lege 
menţionat, prin pronunțarea acesteia, judecătorul preia în mod vădit activitatea 
specifică exercitării funcţiilor de urmărire penală, devenind astfel incompatibil să 
judece, în continuare aceeaşi cauză. Într-adevăr, preluând aceste funcții procesuale 
specifice urmăririi penale şi exercitându-le prin admiterea plângerii, desființarea 
rezoluţiei sau ordonanței de netrimitere în judecată şi prin reținerea cauzei spre 
judecare, participarea acestui judecător, în continuare, la judecarea aceleaşi cauze 
încalcă principiul separării funcţiilor de urmărire de cele de judecată şi contravine 
totodată principiul dreptului oricărei persoane la un proces echitabil, instituit prin 
art. 6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, 
la care România este parte.

Pe de altă parte, este de observat că, în asemenea situaţii acest judecător se 
6  Textul respectiv, care priveşte soluțiile instanţei în caz de plângere împotriva rezoluțiilor sau ordonanțelor procu-
rorului de netrimitere în judecată  este următorul: „Instanţa pronunță una dintre următoarele situaţii:

a) Respinge plângerea, prin sentință, ca tentativă sau inadmisibilă, ori, după caz, ca nefondată, menținând 
rezoluţia sau ordonanța atacată;

b) Admite plângerea, prin sentință, desființează rezoluţia sau ordonanța atacată și trimite cauza procurorului 
in vederea începerii sau redeschiderii urmăririi penale, după caz.  Judecătorul este obligat să arate motivele pentru 
care a trimis cauza procurorului, indicând totodată faptele și urmările ce urmează a fi constatate și prin care anume 
mijloace de probă;

c) Admite plângerea prin încheiere, desființează rezoluţia sau ordonanța atacată și, când probele existente la 
dosar sunt suficiente, retine îcauza spre judecare, în complet legal constituit, dispoziţiile privind judecarea în prima 
instanţă și căile de atac, aplicându-se în mod corespunzător.”
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pronunță, indirect, asupra soluției ce trebuie adoptată în acea cauză, ceea ce creează 
pentru el şi un alt motiv de incompatibilitate, prevăzut de art. 47 alin 2 din Codul de 
procedura penală. Iată, deci, o recunoaştere clară a preluării de către instanţă a funcţiei 
procesuale a procurorului, a încălcării principiului separării funcţiei de acuzare de 
cea de judecată şi antepronunțării judecătorului cu privire la modul de soluționare a 
cauzei, toate fapte negate cu vehemență de Curtea Constituțională. Prin urmare, chiar 
dacă putem admite de principiu că aceeași instanţă, procedând la judecarea cauzei, va 
putea pronunţa şi o soluţie de achitare, principii fundamentale de procedură penală 
vor fi fost deja iremediabil încălcate. Bine măcar că instanța noastră supremă nu şi-a 
pierdut lichiditatea în analiza acestei probleme!

3.  Prezumţia de nevinovăție și egalitatea armelor

Nu numai imparțialitatea judecătorului poate genera dezbateri interesante şi 
sub aspectul prezumției de nevinovăție. În acelaşi fel, o altă generaţie a principiului 
dreptului la un proces echitabil, egalitatea armelor, poate ridica întrebări serioase şi 
pe acest plan. Un judecător imparțial şi care dă eficacitate prezumției de nevinovăție 
va acorda părţilor din procesul penal posibilităţi similare de realizare a drepturilor şi 
de protejare a intereselor lor, fără a crea dezechilibrare între acestea, de natura unor 
avantaje inechitabile.

Potrivit C.E.D.O., principiul egalității armelor – unul dintre elementele mai 
largi ale noţiunii de proces echitabil – impune a i se oferi fiecărei părţi posibilitatea 
rezonabilă de a-şi susţine cauza în condiţii care să nu o plaseze într-o situaţie de net 
dezavantaj în raport cu adevărul ei.

Astfel, prezumţia de nevinovăție şi garanția egalității armelor converg pentru a 
proteja pe cel suspectat sau acuzat de riscul de a fi pus într-o situaţie de inferioritate, 
beneficiind de un minus de posibilităţi procesuale.

Trebuie precizat de la bun început că principiul egalității armelor  nu este 
definit în acelaşi fel şi de o parte a doctrinei, diferențele de definiție fiind substanțiale. 
Astfel, s-a spus7 că principiul egalității armelor semnifică tratarea egală a părţilor pe 
toată durata desfășurării procedurii în fața unui tribunal, fără ca una din ele să fie 
avantajată în raport cu cealaltă sau celelalte părţi din proces.

Aceasta definiție pe care autorul citat o atribuie jurisprudenței europene, are 
totuşi o mare deosebire fața de cea anterioară: ea vorbeşte despre tratarea egală 
a părţilor la proces câtă vreme cea din dictumul Curții menționa necesitatea unui 
tratament care ‚să nu fie în net dezavantaj’ cu cel acordat sau permis adversarului.

Trebuie menționată dispoziţia potrivit căreia  se va dispune măsura suspendării 
procesului penal atunci când starea de sănătate a inculpatului nu ii permite prezența 
la judecată8. Această dispoziţie permite și ea respectarea egalității armelor, prezența 
7  Decizia nr. 228 din 7.03.2006, publicata in M. Of., nr. 332 din 13.04.2006. În acelaşi sens, a se vedea și decizia 
nr. 513 din 6.10.2005, publicată în M. Of., nr. 1089 din 2.12.2005
8  C. Bârsan, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Ediția 2, Editura C.H. BECK. 
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inculpatului fiind deosebit de importantă pentru realizarea echilibrului judiciar și a 
procesului echitabil.

Pot fi considerate aspecte ale garanției egalității armelor şi, indirect, a 
prezumției de nevinovăție şi alte reglementări:

- existenţa acelorași termene procesuale, a acelorași sancţiuni pentru 
nerespectarea lor şi a acelorași reguli de curgere pentru toate părţile, inclusiv pentru 
procuror;

- posibilitatea de a formula cereri, ridica excepţii şi pune concluzii.
O altă parte a procesului penal acţionează în cadrul acestuia prin formularea 

de cereri, ridicarea de excepţii şi punerea de concluzii. Textul menţionat nu face 
decât să constituie temeiul drepturilor procesuale exercitate în proces. Instanţa, în 
situaţia în care părţile decid de a-şi pune în aplicare acest drept, trebuie să asigure 
părţilor posibilitatea efectivă şi concretă de utilizare a acestor mijloace în condiţii de 
egalitate. Tocmai de aceea, ea are îndatorirea, în temeiul art. 320 C.P.P., să explice 
persoanei vătămate că se poate constitui parte civilă sau că poate participa ca parte 
vătămată în proces, şi să întrebe pe procuror şi pe părţi dacă au de formulat excepţii, 
cereri sau propun efectuarea de probe noi.

4.  Prezumţia de nevinovăție și dreptul la apărare

Prezumţia de nevinovăție prezintă o strânsă legătură și cu dreptul la apărare 
al suspectului sau acuzatului9. Rațiunea principală a posibilității acordate suspectului 
sau acuzatului de a se apăra în procesul penal constă tocmai în respectarea premisei 
nevinovăției sale, care trimite, corelativ, și la instituţia imparțialității instanţei 
judecătoreşti.

Sub acest aspect, de drept cuvânt s-a afirmat10 că dreptul acuzatului de a se 
apăra prin propunere de probe ce i-ar fi favorabile este și o expresie a prezumției de 
nevinovăție. El se menţine chiar atunci când probele acuzatorii sunt foarte puternice, 
prezumţia de nevinovăție având forța ineluctabilă de a consolida dreptul la apărare 
prin probe contrare. Violarea dreptului la apărare constituie, în acelaşi timp, de regulă, 
și o violare a prezumției de nevinovăție câtă vreme, într-o astfel de ipostază, nu se 
mai pune problema verificării unei ipostaze de vinovăție, ci, mai degrabă, vinovăția 
doar este ratificată de instanţă.

Dreptul la apărare este, similar prezumției de nevinovăție, un drept care trebuie 
recunoscut şi respectat din primele momente ale procesului penal, şi nu doar în faza 
de judecată. Importanța acestui fapt este maximă: în acest fel, dreptul la apărare, 

București, p. 507
9  Consacrarea prezumției de nevinovăție in Constituţia României din 1991 a provocat reacţia favorabilă a doctri-
nei, care a menţionat, ca efect  favorabil, sporirea posibilităților de apărare ale drepturilor persoanei – A. S. Tulbure, 
Prezumţia de nevinovăție in Constituţia României, p. 47
10  Gh. Mateut, - Prezumţia de nevinovăție în lumina Convenției Europene și a reglementărilor procedurale interne 
Revista - Dreptul nr 11/2000), p. 61
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exercitat prin asistarea suspectului sau acuzatului de către un avocat, vine să asigure 
efectivitatea unor garanţii specifice prezumției de nevinovăție, precum dreptul la 
tăcere şi la neautoincriminare, dat fiind raportul de inegalitate evidentă şi riscul pe 
care vulnerabilitatea persoanei în cauza îl prezintă pentru drepturile sale personale.

5.  Raportul cu alte instituţii penale şi procesual penale

Principiul prezumției de nevinovăție stabileşte relaţii aparte cu anumite 
instituţii ce aparțin dreptului penal şi dreptului procesual penal.

Astfel, în materia dreptului procesual penal, o problemă de maximă importanță 
este aceea de a cunoaşte în ce măsură există compatibilitate între principiul prezumției 
de nevinovăție şi măsurile procesuale ce limitează drepturile şi celelalte prerogative 
care formează statutul persoanei considerată nevinovată.

În sfera dreptului penal, prezumţia de nevinovăție condiţionează aplicarea 
unor instituţii, precum individualizarea executării pedepsei, recidiva, revocarea 
suspendării condiționate, sau a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei 
etc. de respectarea exigențelor sale, care implică protejarea statutului persoanei 
respective şi nerestrângerea drepturilor sale până ce nu sunt întrunite toate condiţiile 
răspunderii penale, de natura pronunțării unei decizii de condamnare.

Aceste raporturi, care prezintă o mare sensibilitate, vor fi analizate succint în 
cele ce urmează.

6. Prezumţia de nevinovăție şi măsurile procesual-penale

Dacă sfera principală de incidenţă a prezumției de nevinovăție este strâns legată 
de procesul penal, fapt reflectat în regulile de procedură penală prin consacrarea 
garanțiilor ce decurg în mod direct din principiul prezumției de nevinovăție, există 
instituţii procesual-penale care, deşi nu sunt o expresie a aceluiași principiu, având 
o rațiune distinctă, ridică probleme reieșite, în principal, din conflictul aparent pe 
care îl generează cu exigenţele prezumției de nevinovăție. Este cazul îndeosebi al 
măsurilor procesuale, din categoria cărora măsurile privative de libertate ocupă o 
importantă aparte.

6.1. Prezumţia de nevinovăție şi măsurile procesuale privative de libertate

Dacă, aşa cum arătăm, una dintre cele mai importante raţiuni ale recunoaşterii 
prezumției de nevinovăție, pentru care a militat școala clasică, a constat tocmai 
în protejarea libertăţii persoanei şi în eliminarea abuzurilor care se comiteau prin 
arestarea şi torturarea persoanelor care, ulterior, se dovedeau nevinovate, atunci 
această prezumție trebuie să aibă valoarea efectivă a unui principiu de drept.

Prezumţia de nevinovăție pare a intra într-un conflict evident cu măsurile 
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preventive privative de libertate, deoarece pare a constitui o veritabilă contradicţie a 
afirma că o persoană este considerată nevinovată până ce există o hotărâre definitivă 
de condamnare a ei şi, în acelaşi timp, a declara permisă privarea ei de libertate 
înaintea acestui moment.

Această contradicţie are la baza faptul că măsura privării de libertate este o 
măsură de o gravitate deosebită, care lezează un drept fundamental – acela al libertăţii 
fizice şi al siguranței, de care trebuie să beneficieze orice persoană nevinovată, dar, 
în acelaşi timp, îi prejudiciază şi dreptul la imagine, lezându-i statutul social şi cel 
procesual, raportat la finalitatea cauzei.

În practică instanțelor noastre, s-a argumentat în sensul compatibilității 
măsurilor privative de libertate cu prezumţia de nevinovăție11. Înalta Curte, în 
numeroase decizii, a statuat în sensul că  prelungirea măsurii arestării preventive de 
către instanța de apel, după condamnarea în prima instanţă a acuzatului, nu poate 
fi considerată o atingere a prezumției de nevinovăție: „Menţinerea stării de arest 
preventiv nu este de natură să înfrângă prezumţia de nevinovăție sau să transforme 
arestarea preventivă într-o pedeapsă anticipată aplicată inculpaților12’’; „Faptul 
că fost pronunţată o hotărâre de condamnare în cauză nu alterează prezumţia de 
nevinovăție, limitarea libertăţii persoanei, încadrându-se în dispoziţiile legii precum 
și în prevederile art. 5 din C.E.A.D.O.L.F.”13

6.2. Prezumţia de nevinovăție și măsurile procesuale neprivative de libertate

De principiu, cu privire la aceste măsuri, din aceleaşi raţiuni deja expuse la 
subpunctul anterior, nu se poate vorbi despre o lezare a principiului prezumției ne 
nevinovăție, dedusă din simpla lor existență normativă. În acelaşi sens, instanţă 
constituțională14 s-a pronunțat în viziunea potrivit căreia nu este contrară prezumției 
de nevinovăție instituirea, pe parcursul procesului penal, a măsurilor asiguratorii, 
deoarece acest fapt „nu  echivalează cu pronunțarea asupra vinovăției învinuitului 
sau inculpatului. 

Acestea au caracter privatoriu, finalitatea lor constând în garantarea executării 
obligaţiilor  cu caracter patrimonial, în cazul condamnării inculpatului printr-o 
hotărâre judecătorească definitivă, pronunţată cu respectarea garanțiilor reglementate 
de Codul de procedură penală pentru desfăşurarea unui proces echitabil, așadar numai 
dacă instanța de judecată constată vinovăția inculpatului sau a părţii responsabile 
civilmente.

11  Sentința penală nr. 14/2008 a Judecătoriei Craiova
12  Decizia nr. 1321/2006, decizia nr. 6410 din 30.11.2004 a I.C.C.J., secția penală
13  Decizia nr. 7209 din 11.12.2006, decizia nr. 6310 din 30.10.2006, decizia nr. 4722 si 4718 din 2.08.2006, decizia 
nr. 4268 din 03.07.2006 etc. a Înaltei Curți de Casație și Justiţie
14  Decizia nr. 1282 din 25.11.2008, publicată în M. Of. Nr. 866 din 22.12.2008;
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6.3.  Prezumţia de nevinovăție și reabilitarea

Reabilitarea este acea instituţie de drept penal în temeiul căreia se înlătură, 
pentru viitor, efectele unei condamnări definitive.

Compatibilitatea unor dispoziţii din materia reabilitării cu prezumţia de 
nevinovăție a fost analizată de instanța noastră constituțională15, cu ocazia soluționării 
unei excepţii de neconstituționalitate care viza dispoziţiile art. 500 C.P.P.16, ce permit 
suspendarea judecării cererii de reabilitare în situaţiile în care împotriva petentului a 
fost pusă în mișcare urmărirea penală pentru o altă infracţiune.

Curtea a respins argumentul neconstituționalității, aducând următoarea 
justificare: „Prin reglementarea dedusă controlului de constituționalitate nu se aduce 
atingere principiului prezumției de nevinovăție, dat fiind că suspendarea examinării 
cererii de reabilitare nu are nici un efect asupra procesului în care s-a pus în mișcare 
noua acţiune penală, aceasta desfășurându-se după regulile și cu garanţiile prevăzute 
de lege.

Pe de altă parte, suspendarea examinării cererii de reabilitare este o opţiune 
procedurală a legiuitorului care nu se întemeiază pe înlăturarea prezumției de 
nevinovăție a petentului pentru infracţiunea care formează obiectul noii acţiuni 
penale, aşa cum, fără temei, susţine autorul excepției, ci pe necesitatea de a stabili 
îndeplinirea condiției stabilite de art. 137 alin. 1 lit. c) din Codul penal, ca acesta să 
aibă o bună conduită pe întreaga perioadă până la soluționarea cererii. Or, îndeplinirea 
acestei condiţii nu se poate verifica decât după finalizarea procesului în care s-a pus 
în mișcare nouă acţiune penală.”17

Argumentarea Curții este corectă. Este adevărat că, înțelegând prezumţia de 
nevinovăție ca o regulă de ‚status quo’, beneficiarului prezumției, de principiu, nu îi 
pot fi aduse îngrădiri în nicio ramură de drept în aplicarea vreunei instituţii juridice, 
îngrădiri care să fie fundamentate pe suspiciunea săvârșirii unei fapte prevăzute de 
legea penală.

6.4.  Prezumţia de nevinovăție și aplicarea sancțiunilor penale

Prezumţia de nevinovăție, acţionând ca un veritabil scut protector al suspecților 
şi acuzaților în procesul de tragere la răspundere penală, interzice aplicarea unor 
sancțiuni penale înainte de momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti 
de condamnare.

Cu privire la sancţiunile aplicabile persoanelor care beneficiază de prezumţia 
de nevinovăție, menționăm o situaţie în care s-a pus problema încălcării prezumției 
15  Decizia nr. 815/2006, precit.;
16  Articolul dispune: „Dacă înainte de soluționarea cererii de reabilitare a fost pusă în mișcare acţiunea penală 
pentru o altă infracţiune săvârșită de condamnat, examinarea cererii se suspendă până la soluționarea definitivă a 
cauzei privitoare la noua infracţiune.”;
17  Decizia nr. 815/2006, precit.;
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de nevinovăție, prin aplicarea anticipată a unor sancţiuni penale – aceea a pedepsei 
complementare de interzicere a dreptului de a alege şi de a fi ales – Curtea 
Constituțională18 a respins contestația ridicată cu privire la candidatura la președinția 
României a unei persoane împotriva căreia s-a pus în mișcare acţiunea penală, 
argumentând soluţia sa pe efectele directe ale prezumției de nevinovăție: „Curtea 
constată că punerea în mișcare a acţiunii penale  nu constituie un impediment 
constituțional şi legal pentru a candida la funcţia de Președinte al României, 
pierderea drepturilor electorale ca pedeapsă complementară aplicată de instanţă 
în cazurile prevăzute de lege fiind determinată doar de condamnarea prin hotărâre 
judecătorească definitivă. Acest considerent îşi găsește suportul constituțional în 
dispoziţiile art. 23 alin. (11), care instituie prezumţia constituțională de nevinovăție, 
de care se bucură orice persoană până la rămânerea definitivă a hotărârii 
judecătoreşti de condamnare”18 

Fără dubiu, soluţia Curții este corectă. În acest caz, nu există nici o normă 
expresă care să deroge  de la efectele prezumției de nevinovăție pentru temeiuri de 
interes public.

6.5. Prezumţia de nevinovăție şi individualizarea pedepselor şi a 
modalităților de executarea a acestora

Cu privire la raportul la care trebuie să îl aibă individualizarea pedepselor cu 
prezumţia de nevinovăție, Înalta Curte a stabilit că nu se poate ține cont de stabilirea 
modului de individualizare judiciară a executării pedepselor de acţiune penală 
declanșată împotriva acelorași persoane în alte cauze, astfel că sunt susceptibili de 
a beneficia de suspendarea condiționată a executării pedepsei: „Împrejurarea că faţă 
de inculpații M.A.M. și J.R. a fost pusă în mișcare acţiunea penală pentru săvârșirea 
altor infracţiuni, nu poate fi avută în vedere la individualizarea pedepselor, deoarece 
s-ar încălca prezumţia de nevinovatie.”19
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Rezumat 

Dreptul la un proces echitabil soluționat într-un termen previzibil este 
un drept consacrat la nivelul Curții Europene a Drepturilor Omului, fiind de 
notorietate importanța acestuia. De-a lungul timpului, pe rolul Curții au fost 
înregistrate multe cazuri a căror dezlegare a fost realizată de această instanță 
internațională. În acest sens, în cele ce urmează vom prezenta legislația 
internă și externă în această materie și vom analiza în detaliu conținutul 
hotărârii Elena Cojocaru contra României.

Cuvinte cheie: termen rezonabil, CEDO, drept foarte important, jurisprudență

Abstract 

The right to a fair trial settled in a foreseeable term is a right established 
at the level of the European Court of Human Rights, being well known for its 
importance. Over the years, many cases have been reported to the Court as 
a result of which this international court has been released. In this respect, 
we will present the internal and external legislation in this area and we will 
analyse in detail the content of Elena Cojocaru’s decision against Romania.

Keywords: reasonable time, ECHR, very important law, jurisprudence
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1. Prezentarea pe scurt  a cauzei Elena Cojocaru împotriva României

La data de 22.03.2016, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (cu sediul 
la Strasbourg) a pronunţat Hotărârea în cauza Elena Cojocaru împotriva 

României, prin care s-a constat încălcarea de către autorităţile române a dispoziţiilor 
art. 2 (dreptul la viaţă)  din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale (Convenţia), după ce, anterior, la data de 01.03.2016 s-a 
pronunţat într-un caz similar, respectiv, în cauza Mihu c. României.

În cauza Elena Cojocaru, reclamanta s-a plâns de modul şi perioada mare de 
timp în care a fost investigat decesul fiicei, respectiv al nepoatei sale, după internarea 
acestora în Spitalul din municipiul (mun.) Suceava, şi în Spitalul din mun. Iaşi.

Analizând plângerea reclamantei, Curtea a constatat atât lipsa unei coordonări 
a serviciilor medicale româneşti, cât şi o întârziere în administrarea tratamentului 
medical de urgenţă, elemente ce denotă unele disfuncționalități la nivelul spitalelor 
publice.

În fapt, s-a reţinut că, în ziua de 08.10.2001, fiica reclamantei, E.V.U. a 
fost internată în Spitalul Judeţean Suceava, de către medicul I.M., care, în urma 
consultării, i-a stabilit diagnosticul „iminenţă de naştere prematură”, pacienta fiind 
însărcinată în 31 săptămâni.

A doua zi dimineaţa, pacientei i-au fost recoltate unele analize şi i s-a realizat un 
consult de boli infecţioase, suspectându-se o hepatită virală şi intoxicaţie alimentară 
cu ciuperci.

Pacienta a primit tratament cu „Duvalidan” fiole şi alte medicamente şi, 
întrucât, în dimineaţa zilei de 10.10.2001, starea de sănătate i s-a agravat, a fost 
internată în Secţia de terapie intensivă a Spitalului Judeţean Suceava, situaţie în 
care medicul I.M. s-a consultat cu medicul specialist D.D. din cadrul Clinicii de 
Obstretică-Ginecologie Iaşi, stabilind diagnosticul de „sindrom Hellp”.  S-a mai 
stabilit că, în aceeași zi, pacienta să fie transferată cu Ambulanţa la Clinica de 
Obstretică-Ginecologie Iaşi, pentru efectuarea unei cezariene de urgenţă, intervenţie 
care nu putea fi efectuată la Spitalul Judeţean Suceava.

Pe timpul transportului (cca. 150 Km)  pacientei i s-a înrăutățit starea de 
sănătate, fiind internată la unitatea medicală din mun. Iaşi, în stare de comă.

După aproximativ 30 minute de la internare, E.V.U. a fost supusă unei 
intervenţii de extragere a fătului, dar, după cca. 10 minute de la terminarea operației, 
pacienta a intrat în stop cardio-respirator, decedând, deşi i-au fost aplicate toate 
metodele de resuscitare prevăzute în astfel de cazuri. Nou-născuta a decedat după 
două zile.

Ca urmare a decesului pacientei E.V.U., organele de cercetare penală din 
cadrul Poliţiei mun. Iaşi au iniţiat o investigaţie, procedând la efectuarea cercetării 
la faţa locului, audierea ginerelui reclamantei şi a medicului C.N. care participase la 
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operaţia de cezariană, dispunând prin ordonanţă şi efectuarea necropsiei cadavrului, 
în vederea stabilirii cauzei decesului.

 Din concluziile Raportului de necropsie din data de 27.03.2001 întocmit 
de către medicii legişti din cadrul Institutului de Medicină Legală Iaşi, a rezultat 
că decesul pacientei s-a datorat unei hepatonefrite şi vasculopatii hemoragice 
generalizate, cu insuficienţă hemoragică generalizată, cu insuficienţă cardio-
respiratorie şi circulatorie consecutive. Din conţinutul Buletinului serologic întocmit 
în cauză, rezultă că, în urma probelor examinate, nu au fost puşi în evidenţă spori 
de ciuperci otrăvitoare. Raportul de necropsie a fost avizat la data de 30.05.2002 de 
către Comisia de specialitate din cadrul I.M.L. Iaşi, care a mai adăugat faptul că „în 
atitudinea tehnică-medicală faţă de victimă, nu se constată omisiuni”.

La data de 06.02.2002, ginerele reclamantei a formulat o plângerea la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, în vederea efectuării de cercetări cu privire la 
decesul soţiei şi a fiicei sale, iar prin rezoluţia din data de 26.07.2002 a organelor de 
urmărire penală s-a dispus neînceperea urmăririi penale, nereţinându-se nici o culpă 
medicală, soluţie bazată pe avizul din data de 30.05.2002. Deşi, împotriva soluţiei de 
netrimitere în judecată s-a formulat plângere, aceasta a fost respinsă de către prim-
procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, la data de 30.07.2012 care a 
menţinut soluţia dată iniţial.

În cursul anului 2002, ginerele reclamantei a depus o plângere şi la organele de 
urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în vederea 
efectuării de cercetări faţă de medicul I.M., sub aspectul săvârșirii infracţiunii de 
„ucidere din culpă”.

Organele de cercetare penală au procedat, în acest dosar penal la audierea 
ginerelui reclamantei şi a medicului I.M., fiind solicitate totodată, de la I.M.L. Iaşi 
unele lămuriri cu privire la activitatea desfăşurată de către acest medic.

Prin răspunsul dat, în luna iunie 2003, I.M.L. Iaşi a menţionat omisiunea 
medicului I.M. de a dispune, la data internării pacientei E.V.U.,  a unor teste de sânge, 
având consecinţe negative asupra stării de sănătate a acesteia, prin lipsa stabilirii 
unui diagnostic pentru o perioadă de 3 zile, cât şi faptul că diagnosticul de „sindrom 
Hellp” stabilit ulterior impunea evacuarea imediată a sarcinii, concluzionând că, 
„o monitorizare atentă materno-fetală şi o conduită precoce aveau şanse de a evita 
decesul”.

Medicul I.M.  a formulat obiecțiuni cu privire la constatarea la care a ajuns 
I.M.L. Iaşi, motiv pentru care, organele de cercetare ale poliţiei judiciare au înaintat 
aceleaşi întrebări şi Comisiei Superioare Medico-Legale din cadrul I.N.M.L. „Mina 
Minovici” Bucureşti, care, în urma mai multor solicitări de urgentare din partea 
organelor de anchetă, au aprobat avizul dat iniţial, cu anumite precizări.

Astfel, Comisia Superioară Medico-Legală din cadrul I.N.M.L. „Mina 
Minovici” Bucureşti a precizat că pacienta declarase faptul că ar fi consumat ciuperci. 
În aceste condiţii, având în vedere faptul că simptomele intoxicației cu ciuperci şi ale 
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sindromului Hellp sunt similare, s-a apreciat că nu a existat o culpă în determinarea 
rapidă a diagnosticului. S-a mai precizat faptul că, din cauza posibilităților locale de 
terapie intensivă, operaţia de cezariană nu putea fi efectuată la Spitalul  Suceava, fapt 
ce a determinat ca pacienta să fie transferată la clinica din Iaşi.

La data de 04.05.2004, pe baza acestor concluzii, organele de urmărire penală 
din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava  au dispus o soluţie de 
netrimitere în judecată a medicului I.M., soluţie care a fost comunicată ginerelui 
reclamantei.

În cursul lunii decembrie 2007, reclamanta a solicitat organelor de urmărire 
penală să-i comunice stadiul anchetei, motiv pentru care, la data de 13.08.2008, i-a 
fost comunicată soluţia dispusă la data de 04.05.2004.

Întrucât plângerea împotriva acestei soluţii i-a fost respinsă  de către prim-
procurorul  Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, reclamanta s-a adresat 
Judecătoriei Iaşi (în urma strămutării cauzei) care i-a admis plângerea prin Sentinţa 
penală din data de 20.11.2009, rămasă definitivă la data de 30.03.2010.

Instanţa de judecată a stabilit ca organele de urmărire penală să efectueze în 
cauză un raport de expertiză medico-legală (şi nu avize care erau doar  „nişte note”) 
pentru a se stabili cauza decesului, impunându-se şi lămurirea consumului/sau nu de 
ciuperci, întrucât doar medicul I.M. a susţinut acest aspect, dar şi stabilirea motivului 
pentru care fiica reclamantei nu a fost însoţită de un doctor, în Ambulanța care a 
transportat-o la clinica din Iaşi.

La data de 21.12.2010, organele de urmărire penală din cadrul Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Suceava au dispus neînceperea urmăririi penale faţă de medicul 
I.M.,  ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale, pentru săvârșirea 
infracţiunii de „ucidere din culpă”, prev. de art. 178 alin. 2-4 din VCP, soluţie care 
a fost menţinută şi de către Judecătoria Suceava, prin Sentinţa penală definitivă, din 
data de 06.06.2012.

În urma analizării acestui caz, Curtea a constat că ancheta penală a debutat în 
anul 2002 şi a fost finalizată abia în luna iunie 2012, după 10 ani, iar reclamanta a fost 
informată  abia în anul 2008 cu privire la rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale 
din data de 04.05.2004. Reţinând că este posibil ca durata procedurii să fie influenţată 
şi de conduita reclamantei, Curtea a subliniat că nu se poate reţine că modul de a 
acţiona al acesteia, ar fi eliberat autorităţile de obligaţia de a realiza cu celeritate o 
anchetă completă, aptă să clarifice toate aspectele cauzei.

Având în vedere că această cauză se înscrie în linia hotărârilor pronunțate de 
Curte, şi în cauzele Eugenia Lazăr c. României (16.02.2010), Baldovin c. României 
(07.06.2011) şi  Mihu c. României (01.03.2016), se impune o analiză a respectării 
termenului rezonabil de soluționare a unei cauze penale de către organele judiciare 
care au fost investite în acest sens, pentru a se evita, pentru viitor, condamnări similare.
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2. Scurte precizări, privind termenul rezonabil, din perspectiva Convenției 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

Dintre drepturile şi libertăţile fundamentale prevăzute în Convenţie, cauzele 
având ca obiect dreptul la un proces echitabil şi într-un termen rezonabil sunt mai 
numeroase faţă de cele ce privesc orice altă chestiune.

O analiză a jurisprudenței Curții de la Strasbourg relevă faptul că, anual, pe 
rolul acestei instanțe se înregistrează circa 50.000 de noi cauze, iar 40 % din totalul 
acestor plângeri,  privesc încălcarea termenului rezonabil al procedurii.

În conformitate cu prevederile art. 6 din Convenţie, „orice persoană are 
dreptul la judecarea în mod public şi într-un teren rezonabil a cauzei sale, de către o 
instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî asupra încălcării 
drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei acuzării în 
materie penală îndreptate împotriva sa”.

În jurisprudența sa, Curtea a stabilit că termenul de „penal” (cauzele ce privesc 
o acuzație penală, beneficiază de garanţii procedurale mai stricte faţă de alte proceduri 
judiciare) are o semnificație aparte, şi poate include pe lângă o „acuzație în materie 
penală” şi procedurile disciplinare, administrative sau fiscale, dacă acestea sunt de 
natură a duce la condamnarea unei persoane.

În art. 20 din Constituţia României (adoptată în anul 2003), se prevede în 
mod clar că „ drepturile şi libertățile cetățenilor vor fi interpretate în concordanţă 
cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte tratate la care 
România este parte (la data de 20.06.1994, România a aderat la C.E.D.O.), în caz de 
neconcordanță cu legislaţia internă, primele având întâietate”.

Dreptul ca o procedură să fie efectuată într-un termen rezonabil, este recunoscut 
tuturor persoanelor ce sunt implicate într-o procedură penală, având scopul de a evita 
prelungirea pe o perioadă mare de timp, a incertitudinii în care s-ar afla persoana 
acuzată (cauza Stogmuller c. Austriei), având repercusiuni directe asupra eficienţei 
sau credibilităţii actului de justiţie.

Pentru analiza respectării termenului rezonabil într-o cauză penală, în 
jurisprudența sa, Curtea a precizat că fiecare cauză se examinează „în concret”, 
stabilindu-se punctul de plecare „dies a quo” care corespunde de obicei momentului 
în care s-a formulat în mod oficial o „acuzaţie în materie penală” faţă de o persoană 
(cauza Engel ș.a. c. Olandei, din 08.06.1976 etc.), sau data constituiri ca parte civilă, 
ori a intervenţiei în procesul penal, sau a introducerii în proces a părţii responsabile 
civilmente etc., având ca moment final (dies ad quem), data pronunțării unei soluţii 
judecătoreşti definitive (de condamnare, de amânare a aplicării pedepsei, de renunţare 
a aplicării pedepsei, de achitare, de încetare a procesului penal) sau a unei soluţii de 
netrimitere în judecată, dispusă de procuror.

Curtea ia în considerare doar perioadele pe parcursul cărora cauza s-a aflat 
pe rolul instanţelor (cauza Aliuţă c. României,  pct. 16-17),  cu  excepţia  perioadei 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(30)/2017168

UNIVERS JURIDIC

în care instanţa trebuie să decidă cu privire la  redeschiderea  procesului, întrucât 
prevederile  art. 6 din  Convenţie  nu  se  aplică  acestei proceduri  (cauza Markin c. 
Rusiei).

În cazul în care instanța decide redeschiderea procesului penal, acuzația 
penală este reluată față de reclamant, motiv pentru care perioada ce urmează, se va 
adăuga perioadei anterioare inițierii procedurii de redeschidere, fiind luată în calcul 
la stabilirea termenului rezonabil.  

În jurisprudența sa constantă (spre ex. în cauzele: Pantea c. României, 
03.06.2003; Stoianova și Nedelcu c. României, 04.08.2005; Aliuță c. României, 
11.07.2006; Balint c. României, 26.01.2010, Georgescu c. României, 13.05.2008 
etc.), Curtea a analizat caracterul rezonabil al duratei procedurii, prin prisma 
următoarelor criterii:

a) - complexitatea cauzei – se apreciază prin raportare la complexitatea reală 
a cauzei, ținând cont de volumul dosarului, obiectul și natura infracțiunilor cercetate, 
numărul mare al inculpaților, al martorilor sau al persoanelor vătămate ce trebuie 
audiate, durata procedurilor de extrădare, de întocmire a unui act procedural, mai ales 
dacă trebuie întocmit prin comisie rogatorie, efectuarea unor expertize etc. (Schuller 
c. României; Neumeister c. Austriei, 27.06.1968, Bragadireanu c. României etc.);

b) - comportamentul reclamantului – când  procedura depășește un termen 
rezonabil, iar acest lucru se datorează comportamentului dilatoriu al reclamantului 
(nu și atunci când acesta își exercită toate drepturile procedurale cu bună-credință, 
cauza  Yağcı şi Sargın c. Turciei, par. 66), cum ar fi în situația când acesta face 
cereri repetate de amânare a cauzei, de suplimentare a probatorului, de angajare de 
apărători etc., situații în care nu se poate solicita constatarea încălcării dreptului de 
a fi judecat într-un termen rezonabil ( cauza Marinică Tiţian Popovici c. României, 
par. 28);

c) - comportamentul autorităţilor competente – se analizează dacă organele 
judiciare au înregistrat întârzieri nejustificate în desfășurarea procedurilor, cât și 
obligația pozitivă a statelor membre  de a-și organiza propriile sisteme judiciare în 
raport cu exigențele Convenției, atât prin asigurarea bazei materiale și a personalului 
necesar (polițiști, procurori, judecători, experți etc.), cât și a unui cadru legislativ 
corespunzător care să prevină încălcarea termenului rezonabil (Pantea c. României; 
Gheorghe şi Maria Mihaela Dumitrescu c. României; Floarea Pop c. României);

d) – importanța pentru părți a obiectului procedurii – se apreciază de 
la caz la caz, în raport de vârsta, starea de sănătate, implicaţiile sociale pe care 
le poate produce asupra reclamantului o procedură îndelungată, dacă acuzatul pe 
parcursul procedurilor este privat de libertate etc. (cauza Bragadireanu c. României, 
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06.12.2007);
Analizând cauza Elena Cojocaru prin prisma criteriilor precizate mai sus, nu 

se poate reţine că speța a fost una complexă (se impunea doar audierea unor cadre 
medicale care au acordat îngrijiri medicale, a unor specialiști în domeniu, pentru a 
se stabili procedura de urmat în astfel de cazuri, și obţinerea unui aviz al comisiei 
superioare de medicină legală), sau că aspectele negative constatate se datorează 
comportamentului imputabil al reclamantei care, conform Curții,  nu  eliberează 
autorităţile  de obligaţia de a realiza cu celeritate o anchetă completă, aptă să clarifice 
toate aspectele cauzei.

Deşi  importanţa cazului era de netăgăduit pentru partea reclamantă, s-a 
reținut comportamentul necorespunzător al autorităţilor care nu au asigurat un cadru 
legislativ adecvat pentru desfăşurarea cu celeritate a procedurilor judiciare.

Dispoziţiile procesual penale aplicabile la data comiterii faptei, cât şi cele 
aplicabile pe parcursul desfășurării procedurilor judiciare în cauza Elena Cojocaru 
c. României, au fost cele ale Vechiului Cod de procedură penală (din anul 1969), ce 
nu conțineau măsuri procesuale exprese, care să reglementeze soluționarea cauzei 
într-un termen rezonabil, iar procedurile interne nu asigurau un remediu efectiv în 
acest caz, deşi, conform prevederilor art. 13 din Convenție „orice persoană, ale căror 
drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta Convenţie au fost încălcate, are dreptul 
să se adreseze efectiv unei instanțe naţionale, chiar şi atunci când încălcarea s-ar 
datora unor persoane care au acționat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.”

În cauza Abramiuc c. României s-a menţionat că, în lipsa unei jurisprudențe 
în care instanțele să dispună fie accelerarea procedurilor pedinte, fie despăgubiri 
pentru depășirea termenului rezonabil al procesului, arată incertitudinea cu privire la 
posibilitatea exercitării în practică  a unui „recurs efectiv”, prin care să fie invocate 
direct, dispoziţiile Convenţiei europene.

De altfel, şi în Raportul Comisie de la Viena privind remedii ca urmare a 
duratei nerezonabile  a procedurilor, s-a constatat că România, alături de alte state 
precum Armenia, Azerbaidjanul, Grecia și Turcia, nu dispune în dreptul intern de un 
mijloc procedural ce permite persoanei implicate într-o procedură să se plângă de 
încălcarea termenului rezonabil.

Jurisprudența Curții Europene a reliefat că, pentru respectarea dispoziţiilor art. 
13 din Convenție, statele membre trebuie să asigure în dreptul intern două tipuri de 
recursuri: unul în accelerare şi unul în despăgubire.

3. Contestația privind durata rezonabilă a procesului penal, în Noul Cod 
de procedură penală

Pentru armonizarea standardelor  naționale cu privire la respectarea exigenței 
respectării termenului rezonabil într-o procedură penală,  prevăzută  în Convenția 
europeană, Noul Cod de procedură  penală, intrat în vigoare la data de 01.02.2014, a 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(30)/2017170

UNIVERS JURIDIC

reglementat, în secțiunea procedurilor speciale, contestația privind durata rezonabilă 
a procesului penal.

Acest mijloc procedural oferă în prezent părţilor şi subiecților procesuali 
principali un remediu procesual, menit să asigure celeritatea procedurilor penale 
(contestația poate fi introdusă de către suspect, inculpat, persoana vătămată, partea 
civilă şi partea responsabilă civilmente, iar în cursul judecăţii, contestaţia poate fi 
introdusă şi de către procuror). 

De asemenea, în ansamblul lor, dispoziţiile noului Cod de procedură penală 
simplifică parțial procedurile penale şi urmăresc să răspundă exigențelor legate de 
celeritatea acestor proceduri.

Această procedură este menționată în prevederile art. 4881 – 4886  C. proc. 
pen., putând fi introdusă de către persoanele la care s-a făcut referire mai sus, atât în 
cursul urmăririi penale (competența revine judecătorului de drepturi și libertăți de la 
instanța competentă să judece cauza în primă instanță, după cel puțin un an de la data 
începerii urmăririi penale „in rem”), cât şi în cursul judecății (caz în care competenţa 
revine  instanței superioare celei pe rolul căreia se află cauza, după  un an, de la data 
trimiterii în judecată, sau cel puțin 6 luni de la sesizarea instanţei, cu o cale de atac), 
numai pentru procesele penale începute după intrarea în vigoare a Noului Cod de 
procedură penală, respectiv data de 01.02.2014.

În conformitate cu prevederile  art. 4885  alin. 2 C. proc. pen., „judecătorul 
de drepturi şi libertăţi sau instanța, în aprecierea caracterului rezonabil al duratei 
procedurii judiciare, va lua în considerare urmatoarele elemente: 

a) natura şi obiectul cauzei; 
b) complexitatea cauzei, inclusiv prin luarea în considerare a numărului de 

participanți şi a dificultăților de administrare a probelor; â
c) elementele de extraneitate ale cauzei; 
d) faza procesuală în care se află cauza şi durata fazelor procesuale anterioare; 
e) comportamentul contestatorului în procedura judiciară analizată, inclusiv 

din perspectiva exercitării drepturilor sale procesuale şi procedurale şi din perspectiva 
îndeplinirii obligaţiilor sale în cadrul procesului; 

f) comportamentul celorlalţi participanți în cauză, inclusiv al autorităţilor 
implicate; 

g) intervenţia unor modificări legislative aplicabile cauzei; 
h) alte elemente de natură să influenţeze durata procedurii”.
În cazul în care judecătorul de drepturi și libertăţi admite contestația, în 

conformitate cu prevederile art. 488 6 alin. 1, 2 și 3 C. proc. pen.,  „stabileşte termenul 
în care procurorul să rezolve cauza potrivit art. 327, respectiv instanța de judecată 
să soluționeze cauza, precum şi termenul în care o nouă contestație nu poate fi 
formulată”, fără a se  putea da îndrumări sau oferi dezlegări asupra unor probleme de 
fapt sau de drept care să anticipeze modul de soluționare a procesului, fără a se aduce 
atingere libertăţii judecătorului cauzei de a hotărî, sau procurorului de a pronunţa 
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soluţia pe care o consideră legală şi temeinică, stabilindu-se termenul înainte de 
expirarea căruia, nu mai poate fi formulată o nouă contestație 

În cazul în care s-a stabilit că durata rezonabilă a procesului penal a fost depășită, 
o nouă contestație în aceeaşi cauză se va soluționa, după expirarea termenului stabilit 
în acest sens, și doar pentru motive  ivite ulterior contestației anterioare.

Fără a intra în detalii privind desfăşurarea acestei proceduri, constatăm că 
aceasta, la prima vedere, ar putea îndeplini doar rolul de „contestație în accelerare” 
(cu multe critici din partea participanților la o procedură penală, legată de faptul 
că ea se aplică doar pentru procesele începute după data de 01.02.2014, care nu 
prevăd obligativitatea pronunțării unei soluții și nici sancțiuni pentru nerespectarea 
termenului stabilit, putând fi stabilite uneori, mai multe termene de soluționare a 
procesului, menținând astfel, o stare de incertitudine juridică), și fără a îndeplini și 
cealaltă condiție cumulativă stabilită de către Curtea, respectiv, cea de „contestație 
în despăgubire”.

În cauza Vlad și alții c. României, Curtea a constat că remediul intern bazat 
pe practica instanțelor naţionale de a analiza pe fond cererile persoanelor interesate 
de acordare a despăgubirilor pentru durata excesivă a procedurilor judiciare civile 
sau penale, prin aplicarea directă a garanțiilor Convenției coroborat cu principiile 
răspunderii civile delictuale,  nu poate fi considerată efectivă.

Având în vedere aspectele menționate mai sus,  se constată că modificările 
survenite la data de 01.02.2014, privind respectarea termenului rezonabil într-o 
procedură penală, nu satisfac decât parţial exigențele Convenției, iar în lipsa unor 
despăgubiri expres prevăzute în lege suportate de către persoanele responsabile  
(inclusiv statul, dacă  nu asigură logistica sau cadrul juridic adecvat), poate duce la 
situaţia ca un nou caz, precum  Elena Cojocaru, să se poată repeta.

4. Concluzii desprinse în urma adoptării, de către Curte, a Hotărârii 
Elena Cojocaru c. României:

- pentru soluționarea cauzelor privind acuzații de malpraxis, organele judiciare 
trebuie să procedeze la administrarea tuturor probelor necesare pentru lămurirea 
tuturor aspectelor medicale ale cauzelor, inclusiv prin recurgerea la rapoarte de 
expertiză medico-legale, la audierea unor specialiști în domeniu, la stabilirea cu 
exactitate  a tratamentului administrat şi a conduitei terapeutice urmate;

- este necesar ca persoanele vătămate să se implice în desfăşurarea anchetei, 
chiar dacă o eventuală pasivitate din partea acestora nu exonerează autorităţile de 
obligaţia de a realiza o anchetă efectivă, într-un termen rezonabil, într-un caz de 
moarte suspectă, deoarece trecerea timpului poate avea consecinţe importante asupra 
posibilității administrării unor probe;

- în cazul admiterii plângerilor împotriva unor soluţii de neurmărire sau de 
netrimitere în judecată, întemeiate pe prev. art. 340 C. proc. pen.-2014 (fostul art. 2781 
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C.proc.pen.-1969), organele de urmărire penală trebuie să respecte obligaţiile impuse 
de instanţă, şi să procedeze la administrarea cu celeritate a tuturor probelor indicate 
în hotărârile prin care se dispune restituirea cauzelor pentru redeschiderea urmăririi 
penale, iar în cauzele prin care s-a admis contestația privind durata procesului penal, 
respectarea termenului stabilit de către judecătorul de drepturi şi libertăţi,  conform 
prev. art. 4886  alin. 1 C. proc. pen., astfel încât, exigenţele  obligatorii ale Curţii 
Europene a Drepturilor Omului şi a libertăţilor fundamentale, să fie respectate.
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Abstract 

The purpose of the present paper is to elaborate an academic prospection 
regarding new developments of international law, by taking into account the need for 
a substantial reform and expansion of the contemporary international law, especially 
the human rights, due to major and continuous changes in the global world. This 
requires a better capacity for states and international organizations to defend the 
human rights at a higher level and to identify new forms and modalities of improving 
the present quality of juridical protection for human beings. The papers starts by 
discussing a basic typology of human rights (human rights to survival/subsistence 
and, on the other hand, the category of “comfort and civilization human rights”, that 
we propose to identify, developed by academic scholars during the 21st century, as a 
superior juridical level of human rights protection). All these rights are indivisible, 
universal and interdependent, regardless of their category; nevertheless, we have to 
notice the insufficient attention paid by states and international organizations to the 
second category of human rights (defined as rights indicating the level of human 
comfort, well-being, the benefits of civilization and the continuous improvement of life 
standards). Therefore, in this context, we propose the right to sustainable prosperity, 
as a distinct right of the second, “improved” category of human rights, as a right 
designed to offer for human beings the superior level of legal protection necessary to 
attain a better quality of life, at the 21stcentury standards of civilization and technology. 

Key-words: human rights, international law, sustainability, prosperity, subsistence 
rights, rights of comfort and civilization
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Introduction

A simple overview of the legal vocabulary and of the legal concepts, as well 
as of the rights used by the doctrine and the international regulations in 

the field of human rights indicates the following:
- Great emphasis is placed on legal aspects from the lowest and extreme 

level of the contemporary reality of the 21st century: fighting against poverty, social 
exclusion, extreme poverty, underprivileged, excluded or discriminated categories in 
the global society of the 21st century3. In principle, we consider that the existence and 
development of a body of international and regional legal norms, oriented towards 
these objectives is a positive aspect; however, we consider that it is not sufficient, 
since it represents a rather limited vision of the development potential of the 21st 
century human rights.

- Although these objectives (as defined in the Millennium Declaration/2000 
and in numerous other international legal documents, most under the aegis of the 
UN) are ambitious, some of them even regarded as utopia to a certain extent, i.e. 
very difficult to achieve in the present and at global level, they focus the attention 
of the 21st century states and jurists on the lowest level, down to extreme poverty, of 
the human societies, leaving other levels (generating other types of human rights) 
insufficiently exploited, even ignored, maybe.

- Although the objectives set by the states and international legal norms, 
declarations, resolutions and recommendations adopted by various UN bodies 
receive credit for giving the states an impulse to create societies which are as fair, 
just, protective and observant of the environment as possible, as well as inclusive and 
based on observance of the human rights, as universal value, the world nowadays 
continues to be marked by a gap between the rich and the poor, a world of imbalance 
between the North and the South and of the various ways in which human rights are 
violated4. In addition, in relation to a multi-dimensional reality, we consider that the 
excessive focus of international regulations on the aspects above leads to ignoring or 
insufficiently exploring average or even higher levels of human rights and rights of 
living in the complex societies of this century. 

- Although it is difficult to fulfil the objectives assumed by the states regarding 
the lowest level of poverty and social exclusion and even regarding the extreme 
3 Tendency  noted in the study of numerous reports, statements, communiqués adopted especially under the UN ae-
gis (among which, we mention: the UNPD report Human rights and human development -for freedom and solidarity, 
Human Development Report 2000, UNDP, NY, Oxford, Oxford University Press 2000, www.hdr.undp.org, accessed 
on May 15th 2015, The Millennium Development Goals Report 2014, www.undp.org/content/undp/en, accessed on 
March 31st 2015
4 Also see the globalization phenomenon of urban poverty (e.g. the document Istanbul+5, The United Nation 
Special Session of the General Assembly for an Overall Review and Appraisal of the Implementation of the Habitat 
Agenda, New York 6-8 June 2001, UNCHS, Habitat, www.un.org, published by UN Department of Public Informa-
tion, DPI/2192-April 2001-20M).
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level of poverty in 21st century societies, there also other perspectives on the human 
rights, which continue to be open to scientific research and identification of new 
human rights. Some of them were outlined, mentioned or can be phrased starting 
from certain concepts dissipated in various documents, with political or legal value, 
at regional or international level.

- Starting from these innovative concepts, insufficiently explored from the 
legal standpoint, or from terms which can define embryonic rights in the field of 
human rights, we consider that steps can be taken at the beginning of the 21st century 
towards a new generation of the human rights, subsequent to the more recent rights 
(insufficiently explored in the doctrine, as well) – 4th generation of human rights. Thus, 
in the sense of developing human rights beyond the 4th generation, (which would 
include the right to happiness, the rights of disabled people, as rights of the target-
groups, rights concerning the concept of ”corporate social responsibility”, under the 
broader term ”business and human rights”5 or the rights related to housing). More 
precisely, we are talking about outlining the 5th generation of human rights, because 
we consider the dynamic nature of the field of human rights, under the impulse of 
transformation and increase in the complexity degree of the 21st century societies. 
Far from being a static field, it faces the constant pressure to develop, acquire new 
meanings and dimensions and to form new rights.

- We regard the expansion of the field of human rights to new generations of 
rights as being in perfect agreement with the need to adjust the level of legal and 
political protection of the human being, in a globalized world, facing new types of 
dangers and challenges against it and, implicitly, against its rights. If the political, 
economic, military, technological, cultural field and the field of mentalities are 
constantly reconfiguring and evolving, it is necessary that the field of human rights 
evolve towards identifying new rights and creating new generations of human rights, 
in order to ensure adequate protection of the human being. 

One of these new rights, with great potential of development and propelling 
a change in the model of global human society, from a model oriented towards 
eradicating poverty, to one oriented towards identifying ways to prosper financially, 
culturally, materially and spiritually, is what we call in this paper the right to 
prosperity of the human being.

If the current level of international and regional regulations, up to the 
constitutional level, evokes the idea of poor and extremely poor global class, on 
which the states and international community must focus in the sense of countering, 
eradicating, fighting against this issue (generated by the exclusivist, limited perception 
of globalization as a force deepening the economic and development gap between 
the North and the South)6, we consider that it would be necessary that the effort of 
5 To this end, see the recent doctrine (Irina Moroianu Zlătescu, Human rights. A Dynamic and Evolving Process, 
Pro Universitaria Publishing House, Bucharest, 2015, pp. 447-457
6 With some authors considering that “despite a vast and constantly growing literature, there is no solid theory of 
globalization or systematic analysis of its defining characteristics” (see David Held, Anthony McGrew, David Gol-
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regional and international organizations and of the states be oriented towards the 
next level. This level entails a major change in view and legal terminology regarding 
the current provisions of the national, regional and international legal norms, 
regarding the protection of human rights.

Thus, focus is current placed on using a pattern of a highly discrepant and 
unfair global society7, resulted from both the practice of the communist ideology and 
from the universalization of capitalism, of a certain ultra-liberalism described today 
as consumerism8. Thus, globalization is assimilated with a model of global society 
based on the consumerist ideology9, which enhances an attitude of irresponsibility of 
the human beings and states towards the environment, as well as of the state towards 
the poor classes of the society10 (based on a liberal dictum, now turned in to an 
underlying principle of the global world, that of the state withdrawing from economy 
and, as a consequence, from the traditional range of protection of the underprivileged, 
marginalized people, who are in need and poor)11. Research in the legal terminology 
used, for example, in documents of the various UN bodies reveals precisely this 
model of human society, focused on consumerism, on the gap between the rich and 
the poor, between the North and the South, on the responsibility of the rich countries 
to intervene in poor countries, with humanitarian help, based on a moral obligation, 
without getting to the bottom of the issue, in the sense of proposing alternate, viable 
models of societies, which overcome the current crisis, globally generated by the 
consumerist pattern, by a ultra-liberalism profitable only for certain countries and 
multinational corporations and which does not solve the issue of poverty, in its 
essence and for the long run12.  
blatt, Jonathan Perraton, Transformări globale. Politică, economie și cultură, translated by Ramona-Elena Lupașcu, 
Adriana Ștraub, Mihaela Bordea, Alina–Maria Turcu, Polirom Publishing House, Iași, 2004, p. 25/original title: 
Global Transformations. Politics, Economics and Culture)
7 Specialists in world economy admit that globalization favours the phenomenon of concentration of capital, since 
in order to capitalize the advantages of a global market, the companies must have resources exceeding those of 
many states, which leads to the theory of weakening, withdrawal or even disappearance of the economic protective 
functions of the states, in the global age, with the consequence of a diminishing in the actual capacity of the states to 
protect the human rights, in the relation with the new global, non-state actors and more. See Florin Bonciu, Econo-
mie mondială, Lumina Lex Publishing House, Bucharest, 2004, pp. 19-21.
8 See the definitive approach on the economic discrepancies on the stage of the international world, in the work 
signed by Mohamed Bedajaoui, Pour un nouvel ordre économique international, Nouveaux défis au droit interna-
tional, UNESCO; Paris, 1978, pp. 26-32.
9 Daniel Goleman, Inteligența ecologică, translated by Anca Parepa, Curtea Veche Publishing House, Bucharest, 
2009, pp. 7-14, 199-213 (original title: Ecological Intelligence)
10 Also see the new and complex type of UN approach, regarding the right to a healthy environment, as grounds 
for observing in essence all the other human rights, the connection between the right to a healthy environment and 
the right to development, a vision recommending switching to a model of post-consumerist global society. See the 
report “Living beyond our means. Natural assets and human well-being, Statement from the Board”, Millennium 
Ecosystem Assessment, 2001. Also, see Declaration of the UN Conference on the Human Environment, Stockholm 
1972, UNEP, www.unep.org, accessed on March 27th 2015
11 David Held et alii, quoted op., pp. 252-258. Christophe Golay, Melik Ozden, The Right to Housing. A Funda-
mental Right Affirmed by the UN and Recognized in Regional Treaties and Numerous National Constitutions, www.
cetim.ch/en/publications_logement.php, accessed on December 11th 2014.
12 For example, see the UN GA Resolution no. 66/288, adopted on July 27th 2012, under the title “The future we 
want”, www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html.
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The focus of legal terminology at international level, especially on words such 
as poverty, extreme poverty, people and groups that are underprivileged, marginalized, 
discriminated, urban violence, underdevelopment, contagious diseases, inhabitants of 
poorer neighbourhoods, homeless people etc. reveals a global world in a deep crisis 
of values, generated by perpetuating a consumerist pattern, which does not solve the 
issue of poverty and underdevelopment, of the gap between the North and the South, 
between the rich and the poor13. It is a world in which, in our opinion, the human 
rights of the current generations only ensure a level of survival worldwide14, instead 
of a level of prosperity, of development of the human being, in its full potential. It 
is a world in which the level of protection granted to the human rights is minimum 
– we dare say – in the sense that it defines – at least for the time being – a mere 
recognition of the fundamental needs of the human being (life, freedom, dignity, 
safety, water, food). The right to housing, a fundamental right of the human being, in 
itself, has only recently been acknowledged by the doctrine as being a 4th generation 
right of the human being, beside the human right to happiness. The right to clothing 
is a forgotten right, which must be brought back in the focus of the doctrine and 
international organizations with competencies in the field of human rights, as it is 
also a right which meets a fundamental need of the human being: personal identity, 
human dignity, health and life of the person, freedom of the person.

Beside the right to drinking water, in sufficient quantity for personal use an 
hygiene, the right to nutrition, from which the right to adequate, healthy and nutritious 
food, in sufficient quantity, derives at the next level, the right to housing, from which 
the right to adequate housing and protection against forced eviction derives, in our 
opinion, these rights represent a minimum level of perception of the world, of the 
functioning of human societies, at the beginning of the 21st century. It is a legal level 
of protection which must urgently be improved and developed, in order to include new 
rights of the human being, able to provide a superior view and a superior, extended 
level of protection of the human being, in the 21st century society.

Among these rights with great potential of development of the entire human 
rights field, we mention here the right to development of the human being (and of 
the peoples), the right to happiness, the right to peace, the right to a healthy and 
clean environment, the right to a decent living, the right to constant improvement 
of living15. Starting from these rights, we consider that new rights, adequate for the 
13 Idem. Similarly, see Synthesis Report of the Secretary-General on the post-2015 sustainable development agenda, 
UNGA, 4 dec.2014, The road to dignity by 2030: Ending poverty, transforming all lives and protecting the planet”, 
www.un.org/ga, accessed on March 30th 2015, which, unlike other reports, beside other elements essential for defin-
ing durable development, according to the post-2015 agenda, expressly specifies prosperity.
14 For example, see the UN Report “We, the Peoples. The role of the UN in the 21st Century”, published by UN 
Department of Public Information, NY, 2000, www.millenniumproject.org, accessed on March 30th 2015, which 
recommends that the UN member states insist on the development of the social aspect of their policies and treat 
globalization from a more complex perspective (emphasis on the social aspect and improvement in the quality of the 
political life), besides the exclusively economic perspective.
15 Raluca Miga-Beșteliu, Drept internațional. Introducere în dreptul internațional public, All-B Publishing House, 
Bucharest,1998, p. 198-199.
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challenges brought by the 21st century globalized society, can be developed, rights 
such as:

- The right to durable prosperity and the right to shared durable prosperity (as 
an individual right, as well as a right of the peoples)

- The right to a city, as well as the right to an eco-city
- The right to continuous improvement in living (as a right of the human being, 

as well as a right of the peoples, where it is connected to the right to development).
- The right of the human being to a tranquil life, the right to relaxation (giving 

an impulse to the field of the labour law, to develop to this end)
- The right to sports and physical exercise (derived from the right to health, 

connected to the human right to have free time, relaxation and entertainment)
- The human right to be protected from stress
- The human right to a physical and mental harmonious development 

(connected to the human right to develop a healthy, harmonious personality, from the 
physical viewpoint, as well). Right derived from the right of the peoples to develop 
and transferred to the level of the individual.

- The human right to a tranquil life (right derived from the fundamental human 
freedom to be protected from fear, destitution and terror)

- The human right to have access to the advantages of the progress of 
civilization (right derived from a cultural right, i.e. the human right to access to the 
benefits of science and technology).

These rights are in an embryonic state, at the level of international and regional 
regulation (the European level continues to be the most developed); we cannot say 
that there are no references to each of these rights, at least for some of these rights, 
concerning concepts such as the sustainable city, urban governance, eco-city, durable 
development of the human dwellings, urban millennium, excessive negative stress, 
continuously improved level of living, durable prosperity. However, these concepts 
were either insufficiently developed by the doctrine and the legal regulation, up to 
the level at which they generate the occurrence of a distinct human right, adequate 
for the 21st century society (as suggested in the title above, for example), or used in 
isolated contexts, without an adequate conceptualization; instead, they were used in 
the context of ensuring the minimum level of protection for the human rights (based 
on eradication of poverty, malnutrition etc.). 

Therefore, the regulations and doctrine explorations continue to focus 
mainly on ensuring the minimum level of protection of human rights, at regional 
and international level, without exploring and developing them, at the level of the 
21st century, i.e. through the filter of a new model of global human society, as an 
alternative to the consumerist model.
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1. ”Rights of Survival” and ”Rights of Civilization” (or ”Rights of Comfort 
and Welfare”)

Going for the alternate model of human society would entail changing the legal 
terminology and current focus points, priorities and objectives of the international 
organizations and states. Of course, the current level of protection for the human 
rights would be maintained (since a phenomenon of caducity of human rights is out 
of the question, since they are defined in the international and regional or national 
regulations, which are universally valid, interdependent, indivisible), but the focus 
would shift on identifying new rights of the human being and of the peoples, oriented 
towards a society of welfare, progress, fulfilment of the entire potential of the human 
being, not towards a society of inequality, consumption, irresponsibility, egoism, 
exploitation, lack of solidarity, a society of survival in a hostile world, drained of 
resources. In our opinion, this restrictive vision of today’s world, reflected in the 
current legal terminology, in numerous regional and international documents, with 
impact on the field of human rights, generates a stagnation of the field of human 
rights, tying it to a minimal level of protection, in which the effort of the states and 
of the international community focuses only on ensuring the survival of the poor, 
without considering the global discrepancy between the rich and the poor and without 
providing alternate models of global societies, oriented towards a globalization of 
welfare, not of conflicts, destitution and terror.

The freedom to be protected from destitution, fear and terror, as recorded in the 
Universal Declaration of Human Rights, must not be regarded as static or depleted 
of meaning; on the contrary, it must reflect the will of the states and international 
organizations with competencies in the field of human rights, to concentrate their 
efforts on creating alternate models of global societies, in which the human being 
and the people are provided with rights and ways of action towards the achievement 
of welfare, individual and social prosperity, solidarity, peace, cooperation among 
nations, tolerance among civilizations and people, respect for diversity and different 
identities, inclusive societies, instead of societies of marginalization, oppression and 
discrimination. Focusing the international legal terminology and elaboration of new 
rights oriented on the harmonious global society, on the global society of welfare, 
on the durable global society or a global eco-society represent a few of the major 
research directions in the 21st century and of the directions of real development of the 
human rights¸ thus enhancing them with superior and strong levels of protection of 
the human rights in the 21st century society. 

In this context, through a major change not only in the legal terminology, 
but also in the view of the society of the future, we will analyse the right to durable 
prosperity, which we propose in this article as a new right, belonging to the 5th 
generation of human rights. This right stems from the model of a global eco-society 
of the 21st century, based on a phenomenon of welfare globalization, to which the 
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human beings are entitled by virtue of improvement in the level of civilization of the 
human civilization, of the technological and scientific level, of the moral and ethical 
perception of the self and about the society, of the role of the states. In this context, 
a society of globalized welfare means a real-inclusive society of solidarity for the 
achievement of welfare16, in which everyone contributes to the creation and benefits 
of welfare, therefore a post-consumerist society. A society assuming a fundamental 
concept from liberalism (individual prosperity, access of human being to welfare) 
from which we extract and phrase here the human right to prosperity, the peoples’ 
right to prosperity (connected to the right to development) and considering that, unlike 
the liberal model, it has to provide responsible welfare, respectful of the environment, 
generating solidarity, not individualism (accumulating wealth to the detriment of 
others and by draining, destroying and irrationally exploiting the planet’s resources).

All the human beings are born free and equal in rights, according the Universal 
Declaration of Human Rights17, therefore they must also have an equal right to 
welfare, an equal and free access to prosperity. This is the essence of the superior 
level of 5th generation human rights, as one based on the model of post-consumerist, 
harmonious global society18. 

If the rather plutocratic current society displays the discrepancy between the 
North and the South, between the rich and the poor (down to the point in which 
certain corporations own an immense wealth, superior to that owned by many 
nations)19, generating the minimum level of protection of human rights (called here, 
“survival rights”, i.e. rights ensuring only access to a level of decent living and, in 
reality, many regions of the planet – see the underdeveloped countries in Africa and 
not only – not being able to provide as much, being positioned in the management 
area of underdevelopment, through the effort to counter poverty, fight against 
malnutrition etc.), the next level we propose in the present paper is a level of human 
rights in the category of comfort and welfare. Due to the fact that they are based on 
an alternative to the consumerist society, on a durable harmonious society, we call 
them “civilization rights”, rights accessible to all the human beings and peoples, 
which impose the obligation of the states to ensure a minimum level of human rights 
(rights to survival). 

Thus, starting from the 21st century type of global society, we identify two 
categories of human rights:

- Rights of survival (stemming from a pattern of global, consumerist society, 
focused on the globalization of violence and conflicts, generating insecurity, 
16 This solidarity to achieve welfare and prosperity blocks (national or regional) also expands at the level of in-
ter-state relations, as well as the level of relations among economic and/or political regional entities. For example, 
see the Declaration of April 2-3 2014, Brussels, on the occasion of the 4th EU-Africa summit, on the subject “Invest-
ing in People, Prosperity and Peace”, www.european-council.europa.eu/eu-africa-summit-2014, accessed on May 
25th 2015.
17 Art 1/Universal Declaration of Human Rights
18 The official terminology is that of “sustainable society” or society based on the principles of durable development
19 Florin Bonciu, Economie mondială, Lumina Lex Publishing House, Bucharest, 2004, pp. 19-21.
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destitution and terror, as well as an inadequate approach to the relation with the 
environment.

- Rights of comfort and welfare (stemming from a change in the pattern of 
global society, with focus on advancing towards an eco-sustainable, post-consumerist 
society, focused on the globalization of welfare, peace, overcoming conflicts, 
diplomacy of peace and prevention of conflicts, responsibility for the environment, 
recycling and respecting the environment).

Currently, we consider that the legal approach in the doctrine and international 
and regional regulations regarding the human rights is a 1st level approach (human 
rights regarded as rights of survival for the human being, in a tense global climate, 
generating insecurity, fear, with accentuated discrepancies in development and 
access to welfare). Therefore, an improvement in the level of human rights (2nd 
level necessary) is necessary in order to reflect the connection between the human 
rights and the extraordinary advance in science, technology, human civilization, also 
needing the development of a global dimension of ethics (business ethics, ethics 
in the actions in large corporations, ethics of the rich states from the North, in the 
relations with the states from the South, environmental ethics etc.)

The real benefits of the human freedom to seek happiness, to be sheltered 
from destitution, terror and needs20– the last one proclaimed in the UDHR preamble 
– must be construed at the level reached by the civilization of the 21st century, as 
providing the human being with a more than decent living standard, a comfortable 
and prosperous existence, enabling the full realization of the human potential, both 
materially and spiritually, as well as the right to continuous improvement in the 
standard of living (a dynamic right in its essence, correlating the level of protection 
of human rights to a continuous development of the human civilization). To this end, 
we must also consider the innovative, open interpretation of the UN Committee for 
economic, cultural and social rights, in Comment no. 4 on the right housing, which 
states that the right to housing must not be construed in a restrictive sense, as a 
“roof over one’s head”, but as being “the right of each individual to live somewhere 
in dignity and safety”21. This vision is completed with the interpretation of the 
Commission on Human Settlements and Global Strategy for Shelter/2000, according 
to which “adequate shelter meansadequate privacy, adequate space, adequate security, 
20 http://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_an_adequate_standard_of_living. See this resuming of fundamental prin-
ciples and freedoms (the right to development, as a right connected to the freedom to be protected from fear, terror 
and destitution, freedom to be protected from needs), stipulated in the post-215 Development Agenda from Johan-
nesburg, South Africa. In addition, the states clearly stated in the Millennium Declaration that “men and women 
have the right to live their lives and raise their children in dignity, free from hunger and from the fear of violence, 
oppression or injustice.” Also see The Guardian, “Development must be about freedom from fear and freedom from 
want”, http://www.visionofhumanity.org, March 10th 2013
21 The view of the UN Committee for economic, cultural and social rights, with the competency to monitor the gov-
ernmental policies of the UN member states on the national implementation of this right. General Comment no. 4, 
regarding the right to adequate housing, adopted on December 13th 1991. Cristophe Golay, Melik Ozden, The right 
to housing, part of a series of Human Rights Programme of the Europe –Third World Centre/ CETIM, www.cetim.
ch/en/piblication_logement.php, accessed on December 11th 2014, page 39
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adequate lighting and ventilation, adequate basic infrastructureand adequate location 
with regard to work and basic facilities - all at a reasonable cost”. Therefore, an 
extended interpretation of the term “shelter” is introduced, exceeding the strict aspect 
of subsistence, making the transition to the aspect of comfort and civilization rights, 
of welfare, specific to the living standards of the 21st century (an interpretation of the 
right to shelter, from the viewpoint of the right to continuous improvement in the 
living standard). 

2. Conclusions: the Right to Durable Prosperity, a Human Right in the 5th 
Generation of Human Rights

The concept of “shared prosperity” prosperity as such are also expressly 
mentioned in the 2030 Agenda, document fundamental for the UN member states, for 
the elaboration of their national policies for the following 50 years, where prosperity, 
care for the planet, partnership, peace and the people are five major pillars of the 
strategies underlying the 2030 Agenda. Concerning the prosperity pillar, the 2030 
Agenda includes a direct connection to the field of durable development22.

Current international documents, both at UN level and in various regional 
summits, on issues of international cooperation, prosperity is mentioned as such, 
without referencing or expressly defining “a right to prosperity” as a human right 
(individual level of international and national protection) or as a right of the peoples 
(collective level of legal protection). 

Various international documents (including the 2030 Agenda) include direct 
references to the concept of “shared prosperity”, but not to any “right to prosperity”, 
acknowledged for the human being and for the peoples. 

In this defective legal context, we propose defining at international and 
constitutional level, as well as at the level of European organizations with competencies 
in the field of protecting the human rights, a “right to prosperity”, regarded from 
the perspective of the necessity to harmonize reaching a stage of material welfare 
of the human being and peoples in the 21st century, with the need to protect nature, 
preserve exhaustible natural resources and the quality of the environment, for the 
future generations to be able to enjoy the right to prosperity. 

Therefore, we propose that a “right to durable prosperity” be defined through 
the legal connection between the concept of “durable development” and the concept 
of “prosperity” (regarded not only from the perspective of the right to development, as 
an unlimited right, without responsibilities regarding the environment and the future 
generations, but also from the perspective of a right to an unaltered environment 
or an environment altered as little as possible by the destructive intervention of the 
22  Resolution adopted by UNGA, on 25 September 2015, A/RES/70/1, Transforming our world: the 2030 Agenda 
for Sustainable Development, distrib. 21 October 2015, https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transfor-
mingourworld, accesat la data de 28 sept. 2015
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human being, a healthy, clean environment, rich in resources, durable, which can be 
passed down to future generations). 
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Mădălina Virginia ANTONESCU, Ph.D.1

Abstract: 

The 21stcentury global society is already a fact: it is developed on 
the basis of key-documents adopted under the aegis of the UN, designed to 
implement the “sustainable development” pattern, instead of the “consumer-
type of society” obsolete pattern.  Agenda 2030, as a recent UN document, 
provides legal and conceptual tools for the creation of new types of visionary 
legal terms, such as “global eco-diplomacy”, “global eco-politics”, “eco-
sovereignty”, “eco-nations” etc. The necessity to adjust all the fields of 
policy and legislation (at infra-national, national, regional and international 
fields) to the growing demands of environmental and planet protection leads 
to exploratory studies about new forms of international law and about new 
evolutions of its basic principles.2

Key-words: global eco-politics, global eco-diplomacy, global common goods, 
global eco-balance, global eco-institutions, global governance 

1. Critical View on the Concept of “Global Common Goods”; the Concept 
of “Global Eco-Balance”

According to the doctrine, the phrase “common goods” entails the idea of 
human community, with this type of goods destined to “serve a common aspiration of 
the human beings towards the improvement of the human condition”3. The doctrine 
considers that peace, preservation of natural resources, the planetary ecosystem are 
1  Romanian Diplomatic Institute
2  This paper was presented at the 15th Anniversary Edition World Congress LUMEN, Iasi, Romania, April 12-17, 
2016. The present article represents only the personal opinion of the author and it does not involve in any form any 
other natural person or legal entity. All the rights over the present text are reserved. The quotations from the present 
text are made by mentioning the author and the complete source.
3 Marie Claude Smouts, Dario Battistella, Pascal Vennesson, Dictionnaire des relations internationales, Dalloz, 
Paris, 2006, pp. 31-32.
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part of the “common goods” category.
As shown by the doctrine, this concept refers to fields beyond the national 

jurisdiction of the states, outside the sovereign control of the states, either due to the 
effects of an international agreement (legal status of Antarctica), or due to the actual 
impossibility of being the object of a state sovereign control (atmosphere, free sea)4.

Progressively, the international theory of regimes, the theory of durable 
development, as well as the non-institutionalism theory saw a tendency to consider 
that “planetary common goods” require normative regimes, global institutions and 
global solutions for the preservation of their quality, for the use of future generations, 
with certain authors discussing about the existence of such deficiencies, in the present 
(lack of global institutions and regimes for the protection of this category of goods), 
leading to “a tragedy of common goods” (Hardin Garrett, 1968)5.

The need to urgently create global institutions and global regulatory regimes, 
which refer directly to the situation of the common planetary goods represents one 
of the 21st century world imperatives, with many of these goods already in danger 
of exhaustion or irreversible degradation or generating disasters and calamities 
(expansion of the desert areas, following massive deforestation, expansion of 
agricultural areas, at the cost of irreversibly damaging the ecosystems of tropical 
forests, resources of drinking water, air quality in great industrialized cities, trans-
border pollution of the great rivers or lakes, lessening and pollution of aquatic 
food resources (species of fish), pollution of the marine and oceanic ecosystems, 
endangering biodiversity, massive and uncontrolled flooding of the great water 
courses, on account of the massive deforestation and industrialization etc.)

A legal definition of the “planetary goods” as complete as possible must 
consider the fact that one cannot only discuss isolated elements of nature, regarding as 
if they were “objects”6; instead we must understand the category of “global common 
goods” as being a flexible, dynamic category, “including ecosystems, biocenoses, 
biotopes/habitats, as major ecological, structural and functional components of the 
ecosystems”, as shown by the doctrine7. We could rather talk about environmental 
elements, of global and common nature, beyond the sovereign control of a single 
nation and, moreover, of direct interest for the entire human community. The 
environment is formed of elements which, in the complexity of their relations, form 
the life framework, means and conditions of the human being, the ones felt and 
the ones unfelt”, considers attorney Michel Prieur (1991). In our opinion, we must 
consider “global common goods” from this legal perspective, much ampler and 
closer to reality. In the global world of the 21st century, we should overcome the 

4 Idem, p. 32.
5  Quoted in Marie Claude Smouts et alii, quoted op., p. 32.
6 Mircea Duțu, Andrei Duțu, Dreptul de proprietate și exigențele protecției mediului, Universul Juridic Publishing 
House, Bucharest, 2011, p. 29.
7 Daniela Marinescu, Dreptul mediului înconjurător, 3rd edition, Casa de Editură și Presă Șansa SRL, Bucharest, 
1996, pp.7-11.
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strictly liberal, limited view of the planet, of the nature, which considers that each 
element of nature is an item or commodity, individually (in an isolated manner). The 
environment is not formed of isolated elements, with quantifiable financial value 
(which would include it in the heritage category of items)8; instead, it is formed of 
unique ecosystems, in a fragile and permanent balance. Therefore, when elaborating 
and issuing global regulatory regimes, global institutions with tasks in the protection 
of these environmental elements (global and common), it is required that we take 
into consideration the fact that these elements represent a unique, inter-relational 
structure, that they are in an ecological balance, vital for the entire human existence. 
The absence of this eco-balance, as a result of the permanent relation among the 
various environmental components, leads to the cessation of life and human 
civilization on the planet. When elaborating global regimes and institutions for the 
protection of environmental components of global and common nature (in order to 
avoid the limited name of common global goods), not only the preservation and 
legal protection of the various environmental components, at global level, but also 
the protection of natural, inherent relations among them, of the interdependencies 
among these elements, protecting the eco-balance created among them must be taken 
into consideration9. As shown by the doctrine as well, nature cannot be regarded as 
isolated from the human civilization and activity10; instead, as the more and more 
technologized human civilization evolves, nature is modified depending on the 
necessities and vision of the human community, becoming more and more connected 
and dependent on the human civilization and its needs. Thus, nature becomes an 
accessory for the human civilization, permanently modified, altered, polluted by 
human activities specific to a type of industrialized and agrarian civilization.

At the beginning of the 21st century, it is necessary to take into consideration 
(with the elaboration of global institutions and regimes for environmental protection 
and especially for the protection of global common goods) the increasingly accentuated 
increase of the interconnection level between nature and the human civilization). 
Human activity has caused and it continues to cause serious, sometimes irreversible, 
changes in nature, which lead to its destruction or its anthropization (anthropized 
environment, artificial habitat, such as the agricultural ecosystem, urban ecosystem). 
In this context, the concept of “nature” should suggest that part of the environment 
which has not undergone modifications caused by the human intervention, which 
was not impacted by the interference with the human civilization, in which there are 
natural elements unaltered by the evolution of the human civilization.

One of the most flexible and closest to reality legal definitions of the 
environment, the definition given by Ștefan Vancea, Professor, considers that 
8  Also see Mircea Duțu, Andrei Duțu, Dreptul de proprietate…, quoted op., p. 29, 37.
9 Also see Mircea Duțu, Andrei Duțu, Dreptul de proprietate…, quoted op., p. 29, 37.
10 I. Teodorescu, R. Antoniu, A. Varduca, I. Popescu, M. Crăciun, Optimizarea supravegherii calității apelor, Teh-
nică Publishing House, Bucharest, 1984, p.22, quoted in Daniela Marinescu, Dreptul mediului înconjurător,  quoted 
op., p. 8.
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the environment is “the totality of energetic, physical, chemical and biological 
conditions, surrounding a being or groups of beings and with which they are in 
permanent exchange relations”11. This is a definition that exceeds the liberal concept 
of nature as “being formed of a series of quantifiable goods, with a fixed financial 
value, isolated amongst themselves”, which do not form a unitary structure, called 
“the environment”12. If we consider the concept of “environment”, elaboration of a 
global regulatory regime and of global institutions should refer not only to the legal 
protection of the elements in the environment, of global and common nature, but 
also the relations among them and other elements, which are neither global, nor 
common, the relations among all the ecosystems on the planet, regarded in their 
entire complexity, as well as the protection of the global eco-balance.

The concept of “global eco-balance” is as important as the concept of 
“common global goods” (with all the reservations we expressed above, regarding the 
limited liberal significations of the phrase). If providing a legal definition, starting 
from the level suggested by the Romanian legislation (inspired by Annex 1 to Law 
no. 137/1995), global eco-balance would be the global totality of “states and inter-
relations among the elements forming the biosphere, which ensure maintaining their 
structure, operation and harmonious dynamics”.

2. Global Governance Eco-Institutions

The global tasks of protecting the nature and the global eco-balance in the 
environment, at global level, the protection of inter-relations among the elements 
of the global environment (with special attention required by global and common 
elements) must be set in order to define the legal action framework, at global level, 
for an entire set of global institutions, adequate for the global challenges of the 21st 
century.

These global institutions, as well as the global protective regulatory regimes 
for the global eco-balance and the global environment, must start from the premise of 
a human being-nature relationship construed not in a dualist sense, with two isolated 
or competing components, but as a natural interdependence relation, an organic 
connection between its two elements (human civilization, human existence and lato 
sensu, nature).

Global institutions and global regimes for the protection of the global 
environment must consider the most comprehensive, the most flexible definition 
and the closest to the reality of understanding the nature and functioning of the 
environment, i.e.: “the environment is formed of the totality of natural conditions 
and elements on Earth: air, water, soil and subsoil, all the atmospheric layers, all 
the organic and inorganic matters, as well as the living beings, natural systems in 
11 Ștefan Vancea, Curs de ecologie generală, Univ. Al. Ioan Cuza, Iași, 1972, p. 17, quoted in Daniela Marinescu, 
quoted op., p. 9.
12 Mircea Duțu, Andrei Duțu, quoted op., p. 29, 37-38.
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interaction, including the above-listed elements, as well as the material and spiritual 
values”13. Therefore, this is a legal definition in which the global institutions with the 
role of protecting the environment can also receive tasks regarding the protection of 
spiritual and material values, which are common and global. Not only the natural 
conditions of the planet Earth and the natural systems in interaction, but also the 
goods of spiritual and material value, of global nature can be the subject of special 
legal protection, provided by this new set of global institutions. 

The connection between the objectives of durable development at global level 
and environmental protection must be a priority in terms of the nature and size of the 
duties assumed by these global institutions. Thus, they must take into consideration 
the protection of natural resources, for their optimal use by the future generations, 
ensuring a global framework for living, with improved standards, in comparison to 
the 20th century standards, ensuring the development of material and spiritual values, 
the necessity to ensure the preservation and protection of natural ecosystems, the need 
for rational, moderate use of natural resources, the need to change the civilization 
model (from an industrial one, to a model of green and renewable energy), the need to 
maintain the biodiversity and to prevent the various forms of trans-border pollution, 
to prevent the negative effects of the natural phenomena, to adopt non-polluting 
technologies at a large scale, up to a global level of use, to recover and recycle 
usable residual substances, to encourage cooperation in multiple domains, among 
the states and among the states and the non-state actors (transnational corporations, 
in particular), to protect the environment14.

Global institutions with the role to protect the global environment (in the above-
mentioned sense) must have the duty to protect and preserve, restore and purify the 
renewable resources (fauna, flora, forests), as well as the non-renewable resources 
(mineral resources of the subsoil), by limiting the irrational exploitation of nature, 
by used green technologies at a large scale, by developing the an alternative to the 
industrial civilization (created at the cost of impacting and irreversibly degrading the 
global environment and the global eco-balance)15.

In this context it is justifiable to set duties such as the following: monitoring 
the number, frequency, types and localization of effects on the environment, its 
quality, its global and common elements (the so-called “global common goods”), 
monitoring the quality of the global eco-balance and penalizing the state or non-state 
actors, such as corporations, liable for the degradation and irrational use of global 
environment resources, which are globally important and are considered “common 
goods of the mankind”.

According to the doctrine, the term “global common goods” refers to the 
eco-policy focusing on certain natural resources such as the oceans, bottom of the 
seas, radio waves, atmosphere, extra-terrestrial space, which are not subject to an 
13 Daniela Marinescu, Dreptul mediului înconjurător, 1996, quoted op., p. 10-11.
14 Idem, p. 11.
15 Daniela Marinescu, Dreptul mediului…, quoted op., pp. 16-17.
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international control regime, as they are considered to be part of the common heritage 
of the mankind16.

Therefore, the global eco-policy of the 21st century envisages the progressive 
elaboration of highly strict global regulations regarding this category vulnerable to 
the individual and irrational exploitation, i.e. the category of “global common goods”, 
starting from globally enforcing a set of principles17such as durable development, 
fairness, environmental preservation, controlled production, focusing on renewable 
energy, recycling waste products, changing the very production and consumption 
model18 currently in place etc.

3. Environmental Diplomacy and Global Governance

The global institutions of the 21st century society must be able and have the 
competence to provide solutions for the global ecological crisis (seen by the doctrine 
as created “from the imbalance between the natural cyclical structure of the ecosphere 
and the linear process of technologies, causing pollution and degradation of nature, 
down to the creation of a disharmonious state in the human being-nature relation”)19. 
For this reason, it is necessary to have a new type of global diplomacy, focused on 
the cooperation among the states, as well as among the states and non-state actors, 
therefore a flexible diplomacy, focused on identifying a global agenda of issues, able 
to apply a set of generally enforceable principles and regulatory norms, binding 
erga omnes, protection principles for the terrestrial ecosystems, the environment lato 
sensu, regarded from the standpoint of the durable development paradigm.

This eco-diplomacy should be developed at the level of the states (state eco-
diplomacy), at the level of non-state actors (an eco-diplomacy of the corporations, 
of the international association of NGOs or of the churches, such as the pontifical 
eco-diplomacy), based on a Charter of Ecological Principles Applicable to Non-state 
Actors (acknowledged and applied at a world conference of non-state actors), as well 
as at the level of global actors (superpowers, great powers, global institutions of the 
21st century).

The elaboration of a global eco-policy and, as a consequence, applying a 
global eco-diplomacy cannot be the instrument of a single great power, neither can it 
be decided at an individual, isolated level; instead, as the doctrine points out, it must 
be the result of a common effort, shared by all the nations of the world. Moreover, 
we are talking about the innovative nature of eco-diplomacy which, in the context of 
16 Graham Evans, Jeffrey Newnham, Dicționar de relații internaționale, translated by Anca Irina Ionescu, Universal 
Dalsi Publishing House, 2001, pp. 150-151.
17 Idem, p. 151.
18 See Agenda 2030, UNGA, A/RES/70/1, distributed on 21 October 2015, resolution adopted by the General As-
sembly on 25 September 20105, Transforming our world: the 2030 Agenda for the Sustainable Development, www.
un.org/ga/search, accessed on October 12th2015.
19 Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului,5th edition, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2010, 
p. 9-12.

DOCTRINE, POLITICI  ȘI STRATEGII DE SECURITATE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(30)/2017 191

the 21st century globalization, is no longer a strictly state eco-diplomacy; instead, it is 
also exercised by non-state actors. However, in this context, it is important that both 
the states and the global institutions with competencies in the field of global eco-
policy make efforts to determine the non-state actors (transnational corporations, 
in particular) to maximize their social responsibility and their global/transnational 
ecological responsibility. In other words, in the 21st century world, a world of transition 
towards a production and consumption model focusing on durable development20, the 
states, the corporations and other actors must be permanently guided by the principles 
of environmental protection and preservation, for the use of future generations, by 
the principles of a clean, unpolluted planet, abundant in resources, by the principles 
of preserving and protecting the common heritage of the mankind and by all the other 
principles of international environmental law.

Environmental law(i.e. an inter-state law, in its current stage) will change 
the 21st century world, under the impact of global eco-diplomacy and global 
governance, into a global environmental law, based on a clear, universal, applicable 
set of imperative legal regulations, for environmental (biosphere) protection and, in 
particular, for the common and global elements of the environment, for the relations 
among the terrestrial ecosystems, as well as for the protection of the global eco-
balance.

In this context, the 21st century would require the creation of certain global 
institutions, not only with direct tasks, but also specialized in global eco-diplomacy, 
such as:

- Creation of a House of Global Eco-Diplomacy;
- Creation of State Departments of Eco-Diplomacy;
- Creation of continental Houses of Eco-Diplomacy, such as the House of 

African Eco-Diplomacy, the House of Eurasian Eco-Diplomacy, the House of Euro-
Atlantic Eco-Diplomacy, the House of Near East Eco-Diplomacy, the House of 
South-East Asian Eco-Diplomacy,  House of West Asian Eco-Diplomacy etc.

- In addition, Houses of Oceanic and Maritime Diplomacy, such as the following 
can also be created: House of Eco-Diplomacy for the Black Sea Ecosystem, House 
of Eco-Diplomacy for the Indo-Pacific Region, House of Eco-Diplomacy for the 
Atlantic, House of Eco-Diplomacy for the Antarctic Region;

- Creation of Diplomatic Houses specialized in the protection and monitoring 
of certain natural or artificial environmental elements (metropolises, deserts, lakes, 
rivers, tropical forests, deltas, atmosphere, global strategic ores etc.), such as: the 
House of Eco-Diplomacy for Great Deserts of the Earth (in charge with elaboration 
of international and global agreements – also applicable to non-state actors, in order 
to reduce the desertification effect and the eco-transformation of deserts in sources 
of wind energy, solar energy, agricultural fertile soils or forests); the House of Eco-
20 Agenda 2030, UNGA, A/RES/70/1, distrib. 21 October 2015, resolution adopted by the General Assembly on 
25 September 20105, Transforming our world: the 2030 Agenda for the Sustainable Development, www.un.org/ga/
search, accessed on October 12th2015.
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Diplomacy for Deltas and Great Lakes of the Earth, the House of Eco-Diplomacy 
for Urban Ecosystems (in charge with negotiation and monitoring of implementation 
of international and global agreements regarding the re-harmonization of urban 
settlements with the environment, reduction of pollution and industrialization of 
large urban settlements); the House of Global Diplomacy for the Protection of World 
Cultural Heritage, the House of Eco-Diplomacy for Great Tropical Forests, the House 
of Amazon, the House of the Danube, the House of the Nile, the House of the Ganges 
(Transnational Houses of Eco-Protection for Large River Courses of the Earth), as 
well as other Houses of Diplomacy specialized in ecology (depending on the type of 
element – natural or artificial – of the protected global environment).

As we can notice, global eco-diplomacy of the 21st century becomes a serious, 
evolved, complex aspect of the global system of states and non-state actors, fulfilling 
the needs specific to this world (focused on the implementation of principles and 
objectives of the durable development paradigm, at global level).

Global eco-diplomacy is based on principles universally acknowledged by the 
states, which add at this point an imperative legal value, both for the world of states 
and for the world of economy, finances and international affairs (for the world of 
multinational corporations), stemming from the necessity to establish a correlation 
between the two worlds (the westphalian world, a world of sovereign, responsible 
states, and the economic world, a world of corporations focusing on profit and 
lacking responsibility at global or regional level, for the impact of their activities and 
decisions on the environment).

Thus, global eco-diplomacy is based on the principles of the World Charter 
for Nature/198221, the Water Ethics Charter (regional European document, adopted 
under the aegis of the Council of Europe, in 1968), of the Soil Charter (similarly, 
a regional European document, adopted under the aegis of the European Council, 
in 1972), of the Charter of Animal Rights (another regional European document, 
adopted under the aegis of the Council of Europe, in 1986), of the Earth Charter 
(international document, adopted under the UN aegis, at the Rio Conference in 1992, 
called the “Earth Summit” conference)22, on the principles of Agenda 2030 and 
on the principles of environmental protection, adding an imperative, global, legal 
dimension, synthetizing them in an improved body of legal norms.

In the Earth Charter document, the planet is called “our home, the home of 
the humankind, as part of a vast evolving universe”. The Charter states that “the 
resilience of the community of life and the well-being of humanity depend upon 
preserving a healthy biosphere with all its ecological systems, a rich variety of plants 
and animals, fertile soils, pure waters, and clean air”, that “the protection of Earth’s 
vitality, diversity, and beauty is a sacred trust”. The document also defines other 
principles, such as the principle of universal responsibility, the principle of respecting 
21 Where the UN GA reaffirms the protection of the world natural heritage, of the wild species. In Daniela Marinescu 
Tratat..., quoted op.,  p. 712.
22 www.earthcharterinaction.org, accessed on June 26th 2015.
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the Earth as a planet and life in all its diversity, the principle of care for the community 
of life with understanding, compassion, and love, the principle of precaution and the 
principle of protection and restoring the integrity of Earth’s ecosystems, the principle 
of protecting Earth’s biodiversity, the principle of countering poverty, of equality 
and fairness between genders, the principle of adopting models of production, 
consumption and reproduction, which maintain the regeneration capabilities of the 
Earth, human rights and welfare of the communities, the principle of guaranteeing 
that the economic institutions and activities at all levels enable human development, 
in a just and durable manner, the principle of equal access to education, including 
ecological education, the principle of the equal right for all people to benefit from a 
healthy environment and others.

In one of his works, Mohammed Bedjaoui stated that, regarding the phrase 
“common heritage of the mankind” and the phrase “common goods”, such phrases 
must be sufficiently flexible in order to include the basins of great water courses 
(Amazon, Congo), as some of the largest oxygen reservoirs of the humanity23; the 
author claimed that oxygen as such must be considered “common goods of the 
humanity”, which entails a series of special responsibilities of the states, crossed by 
these water courses, as well as an international responsibility for the management of 
this asset vital for the entire humankind.

In order to end the tendency to approach the common goods of the humanity 
from a selfish, unilateral viewpoint, from an exclusively sovereign perspective, the 
author proposes a new law of humanity, in which the humanity becomes a subject of 
international law, thus adding concrete legal content to the rather rhetorical current 
concept of “common heritage of the mankind”24. Thus, these proposals must be 
connected to the emergence of global institutions and, in our opinion, to the birth 
of a new form of global eco-diplomacy, focusing on the protection of the biosphere.

At the same time, global eco-diplomacy will consolidate the current level of 
legal protection, concerning the common heritage of the mankind (which includes 
elements of the biosphere, from the great marine depths, to the celestial bodies and 
the Moon, the orbit of the geostationary satellites, the spectrum of radio electric 
frequencies, Antarctica etc.)25

There is a reference in the UNESCO convention on protecting the world cultural 
and natural heritage of humanity to the “unique heritage of the humanity”, with the 
two components considered to be the cultural heritage and the natural heritage. In 
this sense, the Convention expressly stipulates that “degradation or disappearance of 
a cultural and natural heritage asset is an unfortunate loss for the heritage of all the 
peoples in the world”26.
23 Mohammed Bedjaoui, Pour un nouvel ordre économique international, col. Nouveaux défis au droit internatio-
nal, UNESCO, Paris, 1979, p. 242-243.
24 Idem, p. 243-244.
25 Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, quoted op., p. 85.
26 Idem, p. 855-86.
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Various international conventions include clear references to the “common 
heritage of the mankind”, documents such as: United Nations Convention on the 
Law of the Sea/Montego Bay, 1982; Geneva Convention on the Free Sea/1958; Paris 
Convention/1974 (which emphasizes the vital importance of the marine environment, 
with its flora and fauna, for all nations); Bonn Convention/1979, which specifies that 
“the wild fauna, in numerous forms, represents an irreplaceable element in the natural 
systems of the planet, which must be preserved for the benefit of humankind”27.

Eco-diplomacy includes as an object of analysis, expertise and negotiation 
the elaboration of global policies and strategies referring to the set of global issues 
identified in agreement by the participants in the decision-making process, as well 
as negotiating the global eco-policy on issues of global interest, including the 
following: climate changes, desertification, urban pollution, trans-border pollution, 
air pollution, thinning or damaging the ozone layer, lessening or lack of food and 
drinking water, environment degradation, technological evolutions regarding the sea 
bottom, extra-terrestrial space, oceans and atmosphere etc.

The state system, in its classical westphalian form (focused on an isolated, 
sovereign form of solving ecological issues) is no longer capable of facing the 
challenges, transformations – many of them global – of the 21st century world. The 
policy of self-interest and self-help28 dominating the westphalian world no longer 
has the proper instruments, for a prompt and efficient response to global, regional or 
transnational challenges regarding the environment. Multilateral cooperation has 
its limits since it has to be completed or replaced in questions of global ecological 
issues, by a new set of global institutions and by a global eco-diplomacy able to 
provide efficient and prompt solutions, at global level, for the issues and challenges 
envisaging the environment, the biosphere in its entirety.

The premise of solving these issues through isolation and unilateralism, as 
traditionally used in the world of states, in the field of eco-politics, is no longer 
adequate for the 21st century world (characterized by the globalization of ecological 
issues, by the need for answers, global and legally binding regulations). 

The doctrine notes that, although there are controversies regarding the precise 
legal definition of “global public goods”, there is however a widespread agreement 
on the fact that “there are global issues in the field of environmental protection, 
which require global solutions”29.

Global eco-diplomacy must focus on the principle of durable development, 
as stated by the UN GA through Resolution 42/187 and implemented by the states 
(as well as by no-state actors), as “a type of economic development that ensures 
the fulfilment of present needs, without compromising the possibilities of future 

27 Ibidem, p. 85-86.
28 Graham Evans, Jeffrey Newnham, quoted op., p. 150-151.
29 Martin Griffiths, ed., Encyclopaedia of international relations and global politics, Routledge, London and NY, 
USA, 2005, p. 451-452.
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generations to fulfil their own requirements”30.

Conclusions

The present paper attempted to reveal the existence of certain global issues, 
which can no longer be solved using classic instruments, specific to the westphalian 
world, i.e. multilateral cooperation, as used so far, even at the UN. We also consider 
the absence of a deep, multidimensional reformation, (including the tasks) of the 
current institutions considered “global” (although they were created in the 20th 
century, in order to meet the political balance requirements of a westphalian world, 
not to a dynamic, heterogeneous world in transition, at the beginning of the 21st 
century).

Thus, we consider that the current global institutions (or which are seen 
as global, at the level of the 20th century – early 21st world, without being really 
reformed to cope with the challenges of an authentic global order, in process of 
creation, in the field of biosphere protection-related issues) can no longer cope with 
their institutional tasks and structures, with the current needs of the 21st century. 
New notions, such as global eco-diplomacy, global eco-institutions, which fulfil 
this necessity to consolidate the global governance level, in the field of protecting 
the biosphere, the global common goods, are proposed in the paper. Starting from 
the principle on which the entire Agenda 2030 is based (the principle of durable 
development), these new global institutions, together with an authentic global legal 
system for the protection of the global environment, will represent a stage in the 21st 
century consolidation of global governance and in solving issues of interest for the 
entire humanity. 

As a consequence, the use of these innovative legal notions will also lead 
to the evolution of the current international environmental law (focused on the 
responsibility of the sovereign states), towards a global environmental law, 
which imposes and enforces the global liability of non-state actors (transnational 
corporations), for damages caused to the global common goods, the biosphere and 
the global eco-balance.

Bibliography 

1. Marie Claude Smouts, Dario Battistella, Pascal Vennesson, Dictionnaire 
des relations internationales, Dalloz, Paris, 2006

2. Daniela Marinescu, Dreptul mediului înconjurător,  Casa de Editură și Presă 
Șansa SRL, Bucharest, 1996

3. I. Teodorescu, R. Antoniu, A. Varduca, I. Popescu, M. Crăciun, Optimizarea 
supravegherii calității apelor, Ed. Tehnică, Bucharest, 1984, p.22, quoted in Daniela 
30 Daniela Marinescu, Dreptul mediului înconjurător, quoted op., p. 23.

DOCTRINE, POLITICI  ȘI STRATEGII DE SECURITATE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(30)/2017196

Marinescu, quoted op., p. 8.  
4. Ștefan Vancea, Curs de ecologie generală, Univ. Al. Ioan Cuza, Iași, 1972, 

p. 17, quoted in Daniela Marinescu, quoted op., p. 9.
5. Mircea Duțu, Andrei Duțu, Dreptul de proprietate și exigențele protecției 

mediului, Ed. Universul Juridic, Bucharest, 2011
6. Graham Evans, Jeffrey Newnham, Dicționar de relații internaționale, 

translated by Anca Irina Ionescu, Universal Dalsi Publishing House, 2001
7. Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, ed. a IV-a, Ed. Universul 

Juridic, Bucharest, 2010
8. www.earthcharterinaction.org, accessed on 26.05.2015. 
9. Mohammed Bedjaoui, Pour un nouvel ordre économique international, col. 

Nouveaux défis au droit international, UNESCO, Paris, 1979, pp. 242-243.
10. Martin Griffiths, ed., Encyclopaedia of international relations and global 

politics, Routledge, London and NY, USA, 2005, pp. 451-452
11. Agenda 2030, UNGA, A/RES/70/1, distributed on 21 October 2015, 

resolution adopted by the General Assembly on 25 September 20105, Transforming 
our world: the 2030 Agenda for the Sustainable Development, www.un.org/ga/search, 
accessed on12.10.2015. 

DOCTRINE, POLITICI  ȘI STRATEGII DE SECURITATE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(30)/2017 197

MAREA NEAGRĂ ȘI RESUSCITAREA 
UNUI UNIVERS STRATEGIC 

COMPLICAT

LA MER NOIR ET LA 
RESSUSCITATION D’UN UNIVERS 

STRATÉGIQUE COMPLIQUÉ

GEOPOLITICA  MĂRII  NEGRE
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Abstract

Marea Neagră nu se află – nu s-a aflat niciodată – la marginea unei 
geopolitici desuete și nici în remanența unui orizont imperial uitat de lume. 
Marea Neagră a fost dintotdeauna o zonă de mare interes geopolitic și 
geostrategic, iar vremurile de azi nu i-au schimbat nici aura, nici vocația 
și nici măcar destinația. Ea a fost și a rămas mereu un loc geometric situat 
undeva între condiția de pivot geostrategic între lumi și civilizații și cea 
de falie geopolitică imanentă, care nu a putut fi niciodată închisă, ci doar 
mototolită uneori, în urma unor războaie devastatoare, adormită adeseori, 
dar mai mereu resuscitată și repusă tranșant pe panoplia zeului Marte. Exact 
așa se întâmplă și azi. 

Cuvinte-cheie: Marea Neagră, resurse energetice, tranzit, confruntare, criză, 
război

Résumé

La Mer Noir ne se trouve pas – on n‘y en a été jamais – à la lisière 
d’une géopolitique désuète et dans la rémanence d’un horizon impérial oublié 
par le monde. La Mer Noir a été, depuis toujours, une région de grande intérêt 
géopolitique et géostratégique, et les temps d’aujourd’hui n’ont pas changé 
ni l’auréole, ni la vocation et ni la destination de celle-ci. Elle a été et a 
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resté toujours un endroit géométrique situe quelque parte entre la condition 
de pilier géostratégique entre les mondes et civilisations et celle de faille 
géopolitique immanente, qu’on n’a jamais pu le fermer, mais seulement le 
chiffonner parfois, dans l’effet rémanent des guerres dévastatrices, l’endormir 
souvent et, notamment, toujours la ressusciter et la repose tranchant sur la 
panoplie du Zeus Mars. Aujourd’hui, on arrive exactement la même chose. 

Mots-clefs: Mer Noir, ressources énergétique, transite, confrontation, crise, 
guerre 

Introducere

Marea Neagră nu este  și nu a fost niciodată o pată neagră sau o cutie neagră 
între civilizații, deși, la o primă vedere, așa pare. Ea a fost dintotdeauna 

un pivot pe o falie și un loc geometric al unor falii când active, când remanente (falia 
geopolitică și geostrategică Marea Neagră, Marea Baltică, falia musulmano-creștină, 
falia culturală, deși culturile nu generează falii și nu se supun unor efecte de falie, 
falia caucaziană, falia maritimo-continentală etc.). Marea Neagră a fost, din toate 
timpurile, un fel de aqua incognita, o mare a furtunilor și a adâncurilor necunoscute 
și chiar misterioase. După cele două scufundări ale lui Robert Ballard, descoperitorul 
epavei Titanicului (în septembrie 1985) și epavei cuirasatului german Bismarck (în 
1989), unele dintre misterele acestei mări ce pare uitată la periferia civilizațiilor, 
inclusiv cel al Potopului, au fost, într-un fel, elucidate. 

Cercetătorul oceanografic american Ballard a efectuat 110 expediții în 
oceanele și mările lumii, a fondat, în urma acestor experiențe excepționale, National 
Geographic Society și a publicat una dintre cele mai fascinante lucrări referitoare la 
descoperirile sale, Marea aventură a explorării oceanelor. 

El și echipa sa au efectuat, în 1999, o scufundare (cea de a doua) în Marea 
Neagră, în apropiere de Sinop (Turcia), descoperind, la 168 de metri adâncime, o 
zonă locuită cu 7500 de ani în urmă, în mijlocul căreia se afla lacul peste care s-a 
prăbușit, spulberând istmul Dardanele, Marmara, Bosfor, apa puternic salinizată a 
Mediteranei, de fapt, a Oceanului planetar. Acesta era cu peste 160 de metri mai sus 
decât acest lac, rămas aici, alături de cel Caspic, de lacul Aral și, probabil și de altele, 
în urma dispariției Mării Tetis. Conturul țărmurilor lacului peste care s-a prăbușit, cu 
7500 de ani în urmă, uriașa masă de apă sărată a Oceanului planetar corespunde, la 
ora actuală, cu curba de nivel a pantei abisale, curbă situată undeva, la adâncimea de 
150-200 de metri, de la care se coboară brusc la peste 400 de metri.   

Cu douăzeci și doi de ani în urmă, geologii Walter Pitman și William Ryan, în 
urma unui sondaj, au ajuns la concluzia că apele dulci ale acestui lac au fost invadate, 
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cu aproximativ 7500 de ani în urmă, în Neolitic, de apele sărate ale Mediteranei. 
Sondajul respectiv a fost făcut în Nordul Mării Negre, aproape de litoralul ucrainean 
și rusesc.1  Cei doi geologi afirmă că apele oceanului planetar, au săpat un canal 
prin pantele ierboase din zona Bosforului și, două luni mai târziu, acest fir de apă 
s-a transformat într-un torent, apoi într-o cascadă de 200 de ori mai puternică decât 
Niagara. Potrivit calculelor celor doi geologi, nivelul Mării Negre a crescut astfel, 
în cei doi ani de revărsare peste ea a Oceanului planetar, cu 168 de metri.2 În 1997, 
cei doi cercetători prezentau rezultatele investigațiilor lor complete, efectuate prin 
sonar, pentru identificarea conturului vechii plaje lacustre. În 1999, Robert Ballard, 
folosind cele mai moderne mijloace de cercetare oceanică existente la acea vreme, va 
confirma cu dovezi clare, această concluzie.

Cercetările au continuat și în anii următori, inclusiv prin folosirea robotului 
Doerri (Delaware Oceanographic and Environmental Research Remote Instrument), 
și vor continua și în cei care vin, pentru că Marea Neagră, ca, de altfel, întregul 
ocean planetar, adăpostește numeroase vestigii despre istoria planetei Pământ și 
a civilizațiilor care s-au succedat și perindat pe aici. Ceea ce s-a descoperit până 
acum reprezintă o parte infimă din acest uriaș tezaur. Oamenii sunt abia la început 
în cercetarea și cunoașterea planetei pe care o locuiesc. Marea Neagră se consideră 
a fi una din acele depozitare care a păstrat, poate, cel mai bine, urmele civilizațiilor 
anterioare, dar și numeroase alte surse despre noi și modul nostru de viață. Așa cum 
bine se știe, această mare nu are curenți verticali, ci doar unul circular, care vine 
din Marea Mediterană, urmează litoralul turcesc, pe cel caucazian, pe cel rusesc, 
ucrainean, românesc și bulgăresc, dar nu pătrunde la o adâncime mai mare de 200 de 
metri; cu alte cuvinte, acest curent circular de suprafață nu afectează Marea Neagră 
de dinainte de Potop, ci doar pe cea care s-a adăugat după Potop. 

Așa cum a rezultat și din cercetările pe care le-a făcut Antipa, dar și alți 
cercetători, sub 200 de metri, în Marea Neagră nu există oxigen, deci nu există viață. 
Este foarte posibil ca adâncurile Mării Negre să fi conservat cel mai bine nu doar 
epavele și structurile degradabile ale civilizațiilor din toate timpurile, ci și fizionomia 
adâncurilor, a epocilor geologice și geofizice prin care a trecut acest colț de Terra. 
Mai mult, se știe, în straturile profunde ale Mării Negre există cantități foarte mari de 
hidrogen sulfurat care, în anumite condiții, ar putea face din minunata noastră mare 
o adevărată bombă. 

1. Enigme, valori incerte, interese complicate 

Enigmele Mării Negre sunt numeroase, ca și cele ale Oceanului planetar, adică 
ale celor peste două treimi de adâncuri încă greu accesibile din hidrostructura Terrei. 
Ele țin de viața, fizionomia și durata acestei mări, din câte se știe până acum, unică pe 
<?>  Sursa: Ils ont percé le mystère du Déluge sous la mer Noire, http://www.ladepeche.fr/arti-
cle/2001/11/18/177771-ont-perce-mystere-deluge-sous-mer-noire.html 
2  Ibidem.
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Terra în ceea ce privește salinitatea foarte redusă, structura și chiar modul de formare, 
dar și de consonanța ei cu fenomenele care au existat, de-a lungul mileniilor, în 
această parte de lume. Pentru că, Marea Neagră – Pontul Euxin sau Marea Furtunilor,  
oricum s-o numi și s-o fi numit ea de-a lungul timpului – poate fi privită și analizată 
din numeroase orizonturi, mai mult sau mai puțin cunoscute, mai mult sau mai puțin 
folositoare, dar totdeauna complicate.

Din orizontul Oceanului planetar. Marea Neagră, ca și Marea Baltică, poate 
fi privită ca un „avanpost” al Oceanului planetar (concret, al Oceanului Atlantic), 
în inima marii platforme terestre euro-asiatice, cea mai mare ieșire a uscatului din 
strânsura oceanului, adică ce a mai rămas după probabila rupere a celorlalte continente, 
a celorlalte platforme de și din structura lor unitară esențială. Marea Neagră poate fi 
însă considerată, în același timp, și ca un „cap de pod” atlantic în Eurasia (dacă avem 
în vedere modul cum s-a format), dar și ca o modalitate particulară de a conserva, 
în adâncurile ei, un uriaș patrimoniu material și cognitiv al epocilor trecute. Viața, 
pe Pământ, pare a fi strict dependentă de hidrosferă – mai exact, de cantitatea de apă  
existentă aici și de calitatea acesteia –, fiind vorba, probabil, de o civilizație a apei, 
pe o planetă albastră.

Dacă există o „luptă” între Pământ (Uscat) și Apă, atunci mișcarea platformelor 
geofizice și fragmentarea Uscatului pot fi înțelese, deopotrivă, ca „politici” și strategii 
de fragmentare a uscatului și de distrugere (asimilare) a lui pe părți, dar și ca acțiuni 
indirecte ale Uscatului de creare a unor capete de pod terestre în Oceanul planetar și 
de înghițire a acestuia cu ajutorul cuverturii sedimentare și al extinderii, pe seama 
mantalei, a scoarței terestre. Nu s-a demonstrat încă, dacă, de-a lungul miliardelor 
de ani, cantitatea de apă existentă pe Terra a rămas aceeași sau dacă, încet, încet, apa 
cedează locul materiei din care este făcut Universul. Oricum, Apa și Uscatul se află 
într-o eternă competiție, fiecare dintre cele două adăpostind, probabil, uriașele secrete 
ale sinelui, dar și ale celuilalt. Acest fenomen ține de procesualitatea unei planete 
care, ca tot ce există în Univers, tinde spre entropie zero, deci spre moarte. Probabil 
că, atunci când scoarța terestră va acapara nu numai oceanele, ci și mantalele, nucleul 
lichid și nucleul solid, Terra va deveni fie un bolovan cosmic sau un obiect solar lipsit 
de viață, de gravitație și, ca atare, de sens cosmic și, prin urmare, fie se va atrage în 
sine, printr-o gaură neagră, devenind antimaterie, fie va exploda pur și simplu sau va 
trece într-o nouă stare.  

Din orizontul civilizațional. Este curioasă și, în același timp, bizară 
amestecătura de populații, culturi și civilizații în această parte de lume, în jurul 
acestei mări. Românii sunt urmași ai dacilor sau ai populației de sinteză care trăia 
aici încă din Neolitic și care a durat, în acest spațiu – spațiul nostru ancestral –, o 
civilizație milenară și o limbă extrem de echilibrată și de frumoasă, dar care a fost 
tot timpul deopotrivă sub presiunile migratorilor și ale marilor identități – inclusiv 
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ale Imperiului Roman, în epoca deja cunoscută – care s-au format aici, așa cum se 
formează norii de furtună și cicloanele. Neamul nostru a trăit dintotdeuna aici, sub 
aura valorilor ancestrale care nu s-au deteriorat niciodată, ci doar au coexistat cu tot 
ce a fost și a rămas durabil în acest spațiu dumnezeiesc. Bulgarii, veniți de undeva 
de pe Volga, și care vorbesc o limbă slavă, se consideră și ei urmași ai tracilor, grecii 
și turcii reprezintă deja două civilizații puternice și distincte, aflate și azi în conflict, 
rușii, ucrainenii, azerii și armenii, la care se pot adăuga kurzii, ungurii, sârbii, croații, 
macedonenii, muntnegrenii, albanezii, și, în general, toate popoarele care locuiesc 
în această zonă extrem de extinsă (unele, cum sunt românii, dintotdeauna, altele, în 
urma mișcărilor de populații, a războaielor și catastrofelor de tot felul) se remarcă 
prin generarea, de secole, a unor bătălii identitare care nu s-au încheiat nici azi, 
întreaga zonă fiind considerată un fel de butoi cu pulbere al istoriei. Epocile care au 
trecut n-au rezolvat nimic durabil, în această parte de lume, așa cum n-au rezolvat 
nimic niciunde pe planeta Pământ. Dimpotrivă, în pofida progresului civilizațional, 
cultural, tehnologic, informațional și cognitiv, problemele s-au complicat și s-au 
amplificat mereu, iar oamenii, nolens, volens, s-au supus vremurilor, în așteptarea 
unor condiții mai favorabile pentru a se elibera de jugul celorlalți oameni. 

Și se pare că nici noua eră a cognocivilizației nu va fi pe deplin în măsură 
să lichideze conflictele și războaiele și să reasambleze civilizațiile pe coordonatele 
marilor sisteme de valori care se află la baza existenței lor și care, în anumite condiții, 
pot domina sau chiar estompa interesele conflictuale, producătoare de crize și 
războaie. Din păcate, sau, poate, din fericire, singurele care se constituie în mobiluri și 
motoare ale acțiunii umane eficiente nu sunt valorile, ci interesele. Desigur, peste tot 
este așa, peste tot lumea este diferită și conflictuală, dar aici, în această vastă regiune 
care pare un fel de „zonă Bermude” a civilizațiilor, s-au atins, în toate timpurile, 
cote uriașe. Atunci când n-au fost războaie, migrații, catastrofe sau mari interese 
geopolitice fierbinți, populațiile de aici s-au închis într-un fel de așteptare strategică 
pasivă și îngrijorătoare. Așa se și explică un fapt istoric milenar, efectiv ciudat. Deși 
populațiile de aici au ieșire la mare și, prin această mare, la Oceanul planetar, ele 
nu se comportă ca populații maritime, ci, mai degrabă, ca populațiile continentale, 
considerându-se, pe de o parte, protejate de mare și, pe de altă parte, amenințate și 
dinspre mare de imperii, de mari puteri și de tot felul de forțe în general ostile lor. 
Dar și aceste forțe, care amenință dintotdeauna zona – în general imperii, mari puteri 
cu vocație globală, grupuri de interese transfrontaliere etc. – cred (și o și spun destul 
de tranșant) că amalgamul de populații și de interese din zonă reprezintă efectiv un 
pericol pentru securitatea și stabilitatea zonei.

Din orizontul geopolitic și geostrategic. Orizontul geopolitic și, legat de 
acesta, orizontul geostrategic par însă cele mai periculoase și, în același timp, cele 
mai greu de analizat, cunoscut, înțeles și gestionat. Chiar dacă panoplia geopolitică 
a lumii este, de fapt, dominată și condiționată de marea finanță, profunzimile ei 
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ascund izvoarele nesecate ale unor interminabile bătălii pentru spațiile, zonele, 
regiunile, platformele și arealele care conțin resurse vitale, îndeosebi energetice. 
Marea Neagră face parte din acele zone de importanță geopolitică și geostrategică 
uriașă. Componenta geopolitică se referă îndeosebi la ceea ce exprimă sau pun în 
operă interesele importante, chiar vitale ale statelor, din perspectivă geografică, iar 
componenta geostrategică vizează, în general, o filozofie de amplasare a forțelor, 
mijloacelor, dispozitivelor și resurselor necesare în vederea exprimării și chiar 
impunerii unei atitudini, în cazul unor posibile confruntări, inclusiv în situații-
limită, adică în situații de criză, conflict și război. Marea Neagră închide cumva 
(dar și deschide) coridorul strategic caspic și al Asiei Centrale, ea însăși fiind un 
uriaș rezervor de resurse energetice, unele dintre ele încă neprobate, dar care, în 
viitorul apropiat, ar putea juca un rol foarte important în reconfigurarea geopolitică 
și geostrategică a zonei. În același timp, ea este și un spațiu de tranzit, un coridor de 
transport energetic și nu numai, ceea ce-i conferă un statut cu totul special, atât pentru 
Rusia, pentru Turcia, pentru țările riverane și pentru țările din Uniunea Europeană, 
cât și pentru Asia Centrală, pentru Orientul Apropiat, pentru Orientul Mijlociu și 
chiar pentru Mediterana și pentru Nordul Africii. Doar, odinioasă, pe aici a trecut și 
vestitul Drum al mătăsii.

Regiunea extinsă a Mării Negre este un fel de pivot geopolitic și geostrategic 
între trei mari platforme cu resurse energetice colosale – platforma siberiană (care 
se extinde și în Oceanul Arctic sau care derivă din acesta), platforma Asiei Centrale 
și platforma Orientului Mijlociu –, iar acest statut, în noile condiții ale retensionării 
mediului de securitate, îi conferă și un astfel de rol, chiar dacă unii dintre cei interesați 
se străduiesc să estompeze cât pot de mult realitățile de aici. 

Reconfigurarea esențială a unei geopolitici energetice și a unei geostrategii 
a resurselor și piețelor, în debutul societății de tip cognitiv, al cognocivilizației, nu 
se poate realiza fără a se ține seama și de problemele extrem de complicate și chiar 
tensionate ale regiunii Mării Negre. 

Eșecul parțial al Parteneriatului Estic și chiar al Sinergiei Mării Negre – 
ambele făcând parte din politicile europene de vecinătate și de securitate –, ca și 
reacția virulentă a Rusiei la acestea, la care se adaugă atitudinea tranșantă anti-
rusă a Statelor Unite, relevă nu doar dificultățile elaborării și punerii în operă a 
unor politici și strategii consistente și coerente pentru această parte de lume, ci și 
resuscitarea efectelor remanente ale politicilor, strategiilor, conflictelor și războaielor 
de odinioară. De la căderea Constantinopolului încoace, nimic nu s-a rezolvat de 
natură consistentă și durabilă, în această zonă. Turcia lui Atatürk redevine, încet, 
încet, imperiul de odinioară, Rusia se comportă efectiv ca un imperiu cu drept la cele 
patru coridoare strategice (Baltic, Central european, al Dunării și cel al Mării Negre, 
strâmtorilor și Mării Mediterane), pentru care și-a și amplasat două din cele patru 
comandamente strategice (la Petersburg și la Rostok pe Don), celelalte două fiind 
dislocate la Ecaterinburg (pentru zona centrală) și la Habarovsk (pentru Extremul 
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Orient), a anexat Crimeea și s-a înarmat până în dinți, modernizându-și forțele 
aeriene, forțele terestre, forțele speciale, forțele navale și îndeosebi Flota Baltică, 
Flota Mării Negre, flotila Mării Caspice, dar și Flota Nordului și Flota Pacificului și, 
înainte de toate, forțele strategice nucleare care, după unele date publice, dețin vreo 
opt mii de ogive nucleare active. 

În urma crizei ucrainene și izbucnirii războiului între Ucraina și forțele 
separatiste din Donbass și Lugansk (separatiștii fiind, în mod evident, susținuți, 
înarmați și instruiți de ruși), Occidentul a reacționat prompt, summit-ul NATO din 
Țara Galilor și cel de la Varșovia, dar și Uniunea Europeană și Statele Unite luând 
poziții categorice și tranșante, ostile Rusiei și declanșând procedurile unor sancțiuni 
împotriva partenerului strategic de altădată, de fapt, a inamicului strategic numărul 
unu de azi, după cum rezultă chiar din unele documente oficiale. 

Ca urmare a acestei crize, s-a redeschis falia strategică Marea Neagră, Marea 
Baltică�, ceea ce înseamnă, de fapt, o nouă cortină de oțel și de biți, un nou pericol 
de război, cu posibile consecințe dezastruoase pentru civilizația de pe Terra. Dar, 
deși, totdeauna, de-a lungul timpurilor, în cele din urmă, rațiunea a triumfat, situația 
s-a complicat atât de tare, încât oricând este posibil ca zeul Marte să-și arate din nou 
chipul acolo unde a făcut totdeauna ravagii. Cu alte cuvinte, situația creată în zona 
Mării Negre și în cea a Mării Baltice nu este deloc neîngrijorătoare, ci dimpotrivă.

Miza geopolitică și geostrategică a acestei confruntări pare a fi, pentru Occident, 
îndeosebi pentru SUA, descurajarea strategică a Rusiei, stoparea ascensiunii puterii 
economice și mai ales militare a partenerului strategic estic și menținerea lui 
într-o zonă nepericuloasă pentru civilizația occidentală. Pentru Rusia, se pare că 
obiectivul geopolitic și geostrategic constă în refacerea statutului său de mare putere 
mondială discreționară și, pe această bază, rezolvarea problemelor pe care le are, 
inclusiv a celor de siguranță strategică, a celor demografice, economice, financiare, 
de securitate internă, de exploatare a resurselor și de transport energetic dominant, 
asigurarea securității proprii și afirmarea credibilă și autoritară a statutului de mare 
putere mondială militară, energetică și economică, tehnologică și informațională. 
Occidentul nu are încredere în bunele intenții ale Rusiei – chiar dacă acestea există – 
și, de aceea, acțiunile întreprinse vizează, în primul rând, descurajarea unei posibile 
escaladări a situații strategice deja foarte complicate din zonă, menținerea unui 
echilibru securitar exogen și, deopotrivă, endogen și asigurarea păcii și securității în 
zonă, chiar dacă întreaga Uniune Europeană, Rusia, Turcia și alte țări participante la 
managementul mediului de securitate din regiune sunt supuse presiunilor uriașe ale 
migrației musulmane ilegale și recrudescenței unor atacuri teroriste greu de controlat 
și, mai ales, de contracarat.  

Focarul strategic activat în urma crizei parteneriatului estic și a războiului 
hibrid din estul Ucrainei este deosebit de activ și de periculos, iar acesta se centrează 
în mod substanțial pe cele două mări – Marea Neagră și Marea Baltică – și pe zona 
dintre acestea, zonă în care se află și țara noastră. Există, în toată această reconfigurare 
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geostrategică, un univers operațional foarte sensibil, ca un fel de trinitrotoluen expus 
la soare.

Nu este, desigur, pentru prima oară în istorie când Marea Neagră devine o 
zonă sensibilă și cu miză mare în asigurarea securității regiunii. Evenimentele care 
s-au derulat de-a lungul anilor și epocilor istorice, începând din perioada invadatoare 
a populațiilor migratoare războinice din foaierul perturbator3, situat undeva, între 
Nordul Mării Caspice și Extremul Orient, spre zona Mării Negre și spre vestul 
Europei și continuând cu Războiul Crimeii, cu Războiul Ruso-Turc din 1877-1878, 
cu cele două conflagrații mondiale și cu Războiul Rece confirmă cu prisosință această 
realitate și justifică această premisă și această îngrijorare. 

Turcia și Rusia vor continua să aibă un rol major în acest areal, iar aceste 
țări sunt pe deplin conștiente de acest lucru. Probabil că și acesta este unul dintre 
motivele pentru care vechile imperii de odinioară, acționând împreună sau în tabere 
adverse, dau un semnal care nu spune altceva decât că Marea Neagră este, de fapt, 
spațiul lor de confruntare sau de cooperare. Așa cum arată și o scurtă cronologie, 
prezentată mai jos, a principalelor evenimente care s-au derulat aici.  

Cronologia unor evenimente legate de zona Mării Negre4

Data Activitatea Conținutul

20 iulie 1936 Convenția de la 
Montreux

Navigația prin strâmtori va fi controlată 
de Turcia

1952 Aderarea Turciei la 
NATO

19 februarie 1954 Cedarea Crimeii Ucrainei

Nikita Hrușciov, prin decret, trece 
Crimeea în administrarea Ucrainei, 
cu ocazia celei de 300-a aniversări a 
unificării Rusiei cu Ucraina

1955
România și Bulgaria 
devin membre ale 
Tratatului de la Varșovia

1963
Asocierea Turciei cu  
Comunitatea europeană 
(CE)

Se semnează un acord de asociere a CE 
cu Turcia

3  Gérard Chaliand, Anthologie mondiale de la stratégie…, Robert Laffont, Paris, 1990, p. XIX.
4 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000556-la-mer-noire-quelles-specificites/chronologie-la-mer-noire  
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1991

Ucraina, Georgia, Moldova, 
Azerbaidjan și Armenia  își proclamă 
independența față de URSS. Crimeea 
devine republică autonomă în cadrul 
Ucrainei

Este creată, la inițiativa Turciei, 
cu susținerea UE, Organizația de 
Cooperare Economică la Marea Neagră 
(OCEMN)

La București, se semnează Convenția 
privind protecția Mării Negre împotriva 
poluării

1996
Adoptarea Planului de 
acțiune strategică pentru 
protecția Mării Negre

Susținerea NATO și altor organizații, 
crearea unor instituții științifice în acest 
sens

1997 Tratatul Rusia Ucraina de 
partajare a flotei

Rusia păstrează portul Sevastopol 
pentru următorii 20 de ani

1999

Summit-ul european de 
la Helsinki Turcia obține statutul de candidat la UE

Congresul american 
adoptă Silk Road 
Strategy Act 

Proiect al unui coridor energetic care să 
ocolească pe la sud teritoriul rus

2004 România și Bulgaria 
devin țări membre NATO

2007 România și Bulgaria 
devin membre UE

2008 Invazia rusă în Georgia Anexarea Abhaziei  și Osetiei de Sud

2010 
Convenția Rusia - 
Ucraina privind statutul 
flotei

Flota rusă se menține la Sevastopol 
până în 2042, iar Rusia furnizează 
Ucrainei gaz la un preț preferențial 
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2013

Nesemnarea Acordului 
de Asociere cu UE de 
către guvernul Ucrainei

Guvernul Ucrainei nu semnează 
acordul de asociere cu UE, la o 
săptămână după summit-ul de la 
Vilnius. 

UE suspendă discuțiile cu Ucraina 
privind Acordul de asociere.

Rusia recumpără cu 11 miliarde de euro 
datoria suverană a Ucrainei și reduce 
cu o treime prețul gazului desinat 
Ucrainei.

18 martie 2014 Anexarea Crimeii de 
către Rusia 

Crimeea semnează tratatul de revenire 
la Rusia

21 martie 2014 Acord de asociere a 
Ucrainei cu UE

UE semnează acordul de asociere cu 
Ucraina 

27 iunie 2014
Acord de asociere UE 
cu Georgia, Moldova și 
Ucraina

UE semnează acest acord

5 septembrie 
2014 Acordul de la Minsk Semnat de Rusia, Ucraina și republicile 

din Donbas,  Donețk și Lugansk

1 decembrie 2014 Abandon South Strem Putin anunță abandonarea acestui 
proiect

12 februarie 2015 Rezoluția 2202 a CS al 
ONU prezentată de Rusia

Se cere aplicarea acordurilor de la 
Minsk

17 martie 2015 
Inaugurarea șantierului 
gazoductului trans-
anatolian (TANAP)

24 noiembrie 
2015

Doborârea unui avion 
Su-24 al Rusiei

Două avioane F-16 ale Turciei doboară 
un S-24 rusesc, pe motiv că a violat 
(24 secunde, după unele date, câteva 
minute, după altele) spațiul aerian al 
Turciei.

Iulie 2016 Scuzele lui Erdogan

„Președintele turc. Recep Tayyip 
Erdogan, a prezentat scuze 
președintelui rus pentru avionul de 
luptă Su-24 doborât în noiembrie 
2015” scrie serviciul de presă de la 
Kremlin. 
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În urma crizei ucrainene, Rusia și-a intensificat exercițiile pe întregul teritoriu, 
dar mai ales în zona Mării Baltice și la Marea Neagră. Flota rusă a Mării Negre a 
primit noi nave de luptă. Nave ale NATO continuă să fie prezente în Marea Neagră, 
așa cum este firesc, Turcia, România și Bulgaria fiind țări membre ale Alianței Nord-
Atlantice. 

Turcii și-au modernizat flota din Marea Neagră și din Mediterana și continuă 
procesul de consolidare a puterii sale maritime. Turcia, în ultimii ani, s-a dotat cu 
nave de luptă performante, cu sisteme de arme integrate. În 2021, va intra în dotarea 
flotei și primul portavion turcesc, Anadolu, a cărui construcție a fost comandată în 
septembrie 2015, la șantierul SEDEF din golful Tuzla. Viitoarea navă amiral a flotei 
turcești nu va fi doar un portelicopter, ci și un portavion, întrucât ea va putea ambarca 
la bord și 30 de avioane F-35 B, cu decolare scurtă și apuntare verticală (Turcia este 
participantă la proiectul F-35), ceea ce-i conferă Turciei un prim statut de putere 
maritimă de anvergură strategică. 

Nava va dispune și de două sisteme de autoapărare Phalanx și de artilerie 
ușoară, precum și de infrastructuri de comandament necesare conducerii unei operații 
interarme. 

Flota turcească va mai primi, între altele, și două nave de debarcare tancuri 
(LST), Bayraktar și Sancaktar, cu un deplasament de 7250 tone, capabile să transporte 
fiecare câte 20 de tancuri grele, până la 60 de alte vehicule și 360 de luptători, precum 
și alt armament necesar pentru astfel de mijloace. Prima dintre aceste două nave este 
prevăzută a fi livrată în acest an, 2017. 

Dacă adăugăm și cele șase submarine de tip 214 nemțesc, noile fregate, patru 
dintre acestea fiind dotate cu sisteme navă-aer de tip TF-2000, precum și cel puțin 
opt corvete de tip Milgem, avem deja o imagine concludentă asupra capabilităților 
maritime ale partenerului nostru de alianță, cu care avem relații excelente, atât în 
cadrul NATO, cât și în OCEMN și în celelalte structuri și forum-uri care definesc 
sinergia Mării Negre.5 

Prezența în Marea Neagră a navelor Flotei a 6-a, a navelor NATO, precum 
și exercițiile care s-au desfășurat și se desfășoară aici, la Marea Neagră, de către 
structurile Alianței, dar și cele efectuate de Forța Întrunită cu Nivel de Reacție 
Foarte Ridicat, pun în operă politicile și strategiile NATO și ale Uniunii Europene 
și cu privire la Marea Neagră, la falia strategică Marea Neagră, Marea Baltică, cele 
comunicate prin documentele summit-urilor NATO din Țara Galilor și de la Varșovia, 
iar echilibrul strategic realizat aici, chiar dacă pare întins ca un arc, reprezintă totuși 
o garanție că pacea va fi menținută, iar situația nu se va degrada, cel puțin pentru un 
interval de timp previzibil.

5   La Turquie lance la construction de son premier porte-aéronefs, https://www.meretmarine.com/fr/content/
la-turquie-lance-la-construction-de-son-premier-porte-aeronefs (accesat la 16 iunie 2017)
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Imaginea nr. 1 Avionul F-35B american, cu decolare scurtă și apuntare verticală
(Sursa: Internet)

De cealaltă parte, Rusia a continuat să-și consolideze și să-și modernizeze 
Flota Mării Negre. Într-un studiu efectuat de americani asupra flotelor Rusiei se arată 
că Forțele Navale ale Rusiei dispun de 186 de nave de suprafață și de submarine 
gata de luptă. Forțele Navale ale Rusiei, alături de cele a Chinei și, evident, de cele a 
Statelor Unite, cea mai puternică forță navală a tuturor timpurilor, se află pe podiumul 
forțelor navale ale lumii, Rusia fiind a doua mare putere militară navală a lumii.� 

Flota rusească a Mării Negre era, în 2007, cu mult înainte de această criză, 
cea mai puternică flotă în comparație cu flotele țărilor riverane, exceptând Turcia. 
Conform afirmațiilor amiralului Igor Kassatonov6, fost comandant al acestei flote, 
forțele navale ale Turciei depășeau, la acea dată, pe cele rusești din Marea Neagră, 
iar echipajele navelor turcești erau foarte bine instruite. 

În Marea Neagră, acționează și un grup de cooperare navală, Black Sea For, 
compus, în 1998, la propunerea Turciei, din șapte țări: Bulgaria, Georgia, România, 
Rusia, Turcia și Ucraina, la care se adaugă și Abhazia). Vocația acestui grup este de a 
realiza, în comun, operații de căutare și de salvare, de pescuire a minelor, de rezolvare 
și a altor situații, cum ar fi combaterea traficanților, menținerea și consolidarea unor 
legături de prietenie, efectuarea de vizite reciproce etc. Dar rușii cred – și chiar o 
afirmă public – că exercițiile efectuate de acest grup au și o orientare antirusă. 

Desigur, din 2007, când amiralul  Kassatonov a făcut aceste afirmații, și până 
azi, au avut loc multe schimbări în fizionomia forțelor navale ale țărilor din zona 
Mării Negre, și îndeosebi ale Rusiei și Turciei. 

Flota rusească a Mării Negre, care are misiunea de a proteja frontierele 
meridionale ale Rusiei, dispunea, la 15 mai 2017, de 51 de nave de război dislocate, 
în principal, în bazele de la Sevastopol și Novorosiisk7:

- Crucișătorul Moskva, proiect 1164, nava amiral a Flotei Mării Negre;
- 5 fregate și distrugătoare;

6   La marine russe ”impressionnante” selon  les services secrets américaines,  https://fr.sputniknews.com/pre-
sse/201512301020666641-marine-russe-usa-renseignement/
7  La Flotte russe de la mer Noire : hier, aujourd’hui, demain, http://red-stars.org/spip.php?article194 
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- 10 nave de luptă mai mici;
- 5 vedete de luptă;
- 11 dragoare de mine;
- 10 nave și vedete de debarcare;
- 9 submarine diesel-electrice.
Crucișătorul Moskva, nava amiral a Flotei rusești a Mării Negre, este nava de 

stat major și postul de comandă principal al acesteia și are următoarele sisteme de 
arme: un tun cu două țevi AK-130 de 130 mm; 16 sisteme Bazalt (16 rachete anti-
navă P-500); 2 lansatoare de rachete antisubmarin cu 12 tuburi RBU-6000; 2 rampe 
duble ZIF-122 ale sistemului antiaerian Ossa-MA (48 rachete 9M33); 8 rampe a 8 
tuburi B-204 ale sistemului antiaerian (navă-aer) S-300 F Rif (64 rachete 5V55); 2 
lansatoare de torpile ghidate de 533 mm; 1 elicopter de luptă anti-submarin Ka-28.

Imaginea nr. 2 Crucișătorul Moskva  
(sursa: https://s-media-cache-ak0.pinimg.

com/564x/84/23/32/8423325ab5985c41c31b109ce1b9ce78.jpg)

Desigur, în parte, aceste nave – inclusiv unele corvete – sunt dotate și cu 
rachete de croazieră Kalibr, de tipul celor care au fost lansate împotriva Statului 
Islamic din Marea Caspică și din Marea Mediterană, și sprijinite puternic de unitățile 
de rachete Bastion, aflate pe litoral, de aviație și de numeroase alte forțe și sisteme de 

8  Flotte de la Mer Noir, https://fr.sputniknews.com/infographies/201705131031367145-flotte-mer-noire/ 
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arme existente sau create între timp.
Este însă puțin probabil să se declanșeze o confruntare între Forțele navale 

rusești din Marea Neagră și Forțele navale ale Alianței Nord-Atlantice. Totuși, 
dispunerea față în față a unor elemente ale celor mai puternice forțe navale de pe 
planetă, în condițiile redeschiderii faliei strategice Marea Neagră, Marea Baltică,  
creează unul dintre cele mai teribile riscuri ale acestui început secol. Dar, în situația 
dată, altfel nu se poate. Iar Marea Neagră este efectiv teatrul acestor dispozitive, 
deși rolul ei ar trebui să fie unul de sinapsă strategică�, de pivot strategic esențial 
în configurarea și realizarea unui mediu de securitate bazat pe unitate și cooperare, 
absolut necesar într-o zonă în care s-au derulat, de-a lungul istoriei, unele dintre cele 
mai mari și mai teribile războaie ale lumii. 

Din orizonul național. Faptul că, la ora actuală, identitatea de bază a lumii o 
reprezintă statul de drept impune, în continuare, centrarea efortului politic și securitar 
pe stat. Interesul național și, îndeosebi, interesul național vital este nu numai motorul 
acțiunii de stat, ci și motivul și imboldul oricărei acțiuni care ține de relațiile dintre 
state și dintre comunitățile de orice fel. De aceea, în problema securității regiunii Mării 
Negre, în condițiile resuscitării unui univers strategic extrem de complicat, măcinat 
de conflicte active și de conflicte înghețate, dar și de interese divergente, contează 
nu doar marile puteri strategice cu vocație mondială, nu doar alianțele și interesele 
planetare ale corporațiilor și centrilor de putere, ci, mai ales, statele, inclusiv cele din 
regiune. Desigur, puterea economică, financiară și militară nu se află la aceste state, 
marile areale geopolitice și geostrategice ce țin de resurse, îndeosebi energetice, de 
piețe și de puterea planetară nu se află în universurile de valori, de speranțe și de 
interese ale statelor de aici, din această regiune, ci acolo unde sunt ele de milenii. De 
aceea, este și va fi foarte greu de identificat, de cunoscut, de înțeles, de monitorizat, 
de cuantificat, de armonizat și de respectat interesele vitale ale statelor de aici și de 
includere a lor în geopolitica și geostrategia zonei. Dar de aici nu rezultă că ele nu 
există sau că nu contează. Din păcate, toate încercările care s-au făcut de la cel de-
Al Doilea Război Mondial încoace nu au vizat armonizarea și slujirea intereselor 
statelor din zonă, chiar dacă declarativ s-a afirmat mereu acest lucru, ci controlul 
strategic al zonei, aplicarea unor politici și strategii stabilite la Yalta, la Malta, în 
marile cancelarii ale Estului și ale Vestului și, de aceea, niciuna dintre aceste soluții 
nu a dus la metamorfoza euro-asiatică pe care o așteaptă toate națiunile afectate 
de efectul milenar de falie care a dominat axul Marea Neagră, Marea Baltică, ci la 
menținerea unei situații modelate de interesul geopolitic și geostrategic al marilor 
puteri ale lumii, marilor corporații și altor grupuri de interese. 

Încercările care s-au făcut între timp pentru crearea unui climat de cooperare și 
colaborare între țările riverane, dar și între cele interesate în mod direct sau mijlocit 
de regiune – lăudabile în esența lor – au rămas destul de superficiale în conținut, 
pentru că, atunci când e vorba de securitate și apărare într-un loc atât de complicat, pe 
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care l-am numit mai sus „Bermudele Eurasiei”, în care umbra și umbelele imperiilor 
de odinioară încă tronează, imprevizibilul, fantomele heartland-ului și ale rimland-
ului și butoiul de pulbere din Balcani nu s-au transformat încă în ramuri de măslin.

2. Pericole și amenințări de falie din clasa cascadelor asimetrice, 
disimetrice și asimetrice 

Falia strategică Marea Neagră, Marea Baltică, așadar, s-a redeschis. Axul 
central Nord-Sud al continentului european este echipat, acum, cu forțe ale NATO și, 
de cealaltă parte, cu forțe ale Rusiei. Dar Rusia și NATO, ca și Uniunea Europeană 
și Rusia, se află în relații de parteneriat, Statele Unite, Rusia, China, Franța și Marea 
Britanie sunt membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU și aproape 
toate țările civilizate din această parte a lumii fac parte din coaliția antiteroristă, 
formată după sângeroasele atacuri de la 11 septembrie 2001. În aceste condiții 
paradoxale, este foarte greu să efectuezi analize pertinente și să elaborezi diagnoze 
și prognoze. De-atunci, de la acel eveniment crucial care a introdus o nouă și 
complicată ecuație în modelarea și în managementul mediului de securitate, atacurile 
teroriste s-au continuat, mai ales pe continentul european, adică în marile capitale 
occidentale, dar și la Moscova și la Ankara, iar emigrația musulmană a devenit nu 
doar o realitate dramatică, demnă de solidaritatea unui continent al marilor valori 
umanitare generate aici, pe pământul celei mai avansate culturi din toată lumea, cea 
europeană, ci și o amenințare efectivă, asimetrică și masivă, intrinsecă și fluidă, la 
adresa păcii și securității întregii lumi, dar mai ales a celei occidentale. Așa cum s-a 
dovedit, Statul Islamic folosește această situație dramatică a migrațiilor generate de 
războiul din Siria, dar și pe cele declanșate și și întreținute de conflictele din Africa 
și din Orientul Mijlociu, pentru a-și infiltra echipele sale de luptători sau pentru a 
încuraja adeziunile spontane la extremismul de tip SI și, prin această metodă, de a 
extinde terorismul de tip Daesh (cuvânt la care luptătorii SI fac alergie), de o manieră 
imposibil de controlat și de contracarat.

La ora actuală, coaliția vestică dirijată de SUA și intervenția militară promptă 
a Rusiei vizează distrugerea efectivă a Statului Islamic, dar rezultatele de până acum 
arată că un astfel de obiectiv este încă departe de a fi realizat. Pentru că SI nu este doar 
o grupare teroristă, ci și un proiect și un spirit, generat de un ideal: refacerea marelui 
Califat. Bulversarea teribilă a Nordului Africii, a Orientului Apropiat și a Orientului 
Mijlociu, atât prin efectele în cascadă ale fenomenului numit „Primăvara arabă”, 
cât și prin haosul declanșat de războaiele în desfășurare au creat, în această lume 
arabo-musulmană, un set de amenințări endogene dar care nu duc doar la prăbușirea 
unora dintre statele care compun această lume islamică, ci și la deteriorarea teribilă 
și greu remediabilă a rânduielilor occidentale. Acest tip de amenințare se extinde, 
deopotrivă, pe principiul rețelei și al arborelui, cuprinzând și acaparând, încet, încet, 
această lume occidentală încă afectată în mod foarte serios de efectele celui de-Al 
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Doilea Război Mondial și ale Războiului Rece, dar care este purtătoarea culturii 
profunde și modernismului în civilizația planetei. 

Lipsa de claritate strategică, intervenția unor factori aleatori în ecuația de 
securitate (insecuritate) și implicarea foarte accentuată a marilor puteri nucleare 
în acest univers conflictual complicat și cu geometrie foarte flexibilă, precum și 
posibilele incidente de tipul doborârii de către aviația turcă a avionului rusesc Su-24 
care se întorcea dintr-o misiune de bombardare a Statului Islamic, ar putea produce 
efecte și mai complicate, tușând declanșarea unor confruntări între marile puteri 
nucleare ale planetei. 

Toate acestea sunt posibile pericole și amenințări complexe, cuprinzând un 
spectru foarte larg de situații complicate, de la posibilele incidente din teatrele de 
război, la acțiuni teroriste de mai mică sau mai mare anvergură. Este posibil să se 
ajungă la folosirea unor mijloace CBRN de către teroriști, să aibă loc o recrudescență 
sofisticată a războiului electronic și confruntărilor din ciberspațiu și chiar, în 
continuare, să se ajungă la mișcări masive și haotice de populații din zonele tensionate 
care să ducă pur și simplu la sufocarea marilor capitale europene și la generarea unor 
mișcări în lanț, imposibil de controlat și de contracarat prin mijloacele actuale. 

Acestea sunt seturi de pericole și amenințări pe falie dintre civilizația 
occidentală și cea musulmană, dar cele mai multe dintre ele se translatează și în 
zona tensionată, de așteptare strategică încordată, din regiunea Mării Negre și din 
gâtuitura Marea Neagră – Marea Baltică.  

Pericolele și amenințările de azi și, mai ales, marile vulnerabilități la acestea 
sunt principalele elemente care pot duce la situații de risc extrem, nu doar în teatrele 
de război, ci și în teatrele de confruntare economică și financiară, în spațiul cibernetic 
și chiar în cel cognitiv.

Concluzii

1. Eșecul parțial al Parteneriatului Estic și, ca urmare, criza  ucraineană, 
războiul declanșat în regiunile din estul țării și activarea faliei strategice Marea 
Neagră, Marea Baltică, la care se adaugă ieșirea Rusiei pe culoarul strategic al 
Mediteranei, prin intervenția promptă, rapidă și masivă, la cererea guvernului de 
la Damasc, în războiul babilonian din Siria, în sprijinul actualei puteri siriene au 
dus la crearea unei situații foarte complicate care a generat, în zona extinsă a Mării 
Negre, un fel de resuscitare a unui univers strategic existent aici încă din vremea 
migrațiilor războinice și a imperiilor. Cele mai mari puteri militare ale planetei se află 
față în față, privindu-se în ochi și neînțelegând parcă ce se întâmplă. Desigur, suntem 
convinși că rațiunea strategică va triumfa, dar de aici nu rezultă că nu există pericole 
și amenințări, că nu este posibilă o nouă confruntare Est-Vest și chiar un nou război.

2. Situația de aici nu este întâmplătoare, nu este produsul unui accident, 
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așa cum ar părea la prima vedere, ci efectul unui lanț de crize care s-au succedat 
intempestiv din 1990 încoace, de la spargerea bipolarității și declanșarea unui efort 
aproape haotic de constituire a unor centri de putere care să recoaguleze eforturile 
umanității de regrupare pe liniile-forță ale păcii și securității planetare, fără a se ieși 
însă din filosofia și fizionomia unui neorealism de situație, în care puterea, dominanța 
strategică și disimetria strategică au resetat aproape întregul arsenal de instrumente 
ale relațiilor internaționale. 

3. Rusia a resimțit – spune președintele ei – presiunea înnoită a unei noi 
strategii de îndiguire, amintind de rimland-ul lui Spykman din timpul Războiului 
Rece, în timp ce Occidentul și îndeosebi SUA au perceput reînarmarea și acțiunile 
Rusiei ca pe un nou pericol, ca pe o nouă politică de forță a acestei țări și, deci, ca pe 
o nouă amenințare. 

4. Concomitent, Statul Islamic – cel care are ca obiectiv instalarea unui nou 
califat între Nordul African, Orientul Mijlociu, o parte a Europei Sud-Estice, Asia 
Centrală, până la granițele Chinei, dar incluzând probabil și cea mai mare regiune 
a Chinei, Xinjiang, adică zona uigură – a declanșat un sistem de acțiuni teroriste și 
de război asimetric, greu de contracarat prin mijloace ale războiului obișnuit, mai 
ales ale războiului disimetric. Intensificarea emigrației lumii musulmane în Europa 
de Vest, pe fondul căreia s-au derulat și o serie de atacuri teroriste, chiar dacă pare 
disparată de problemele regiunii Mării Negre, amplifică starea de insecuritate și 
efectele ei inclusiv în acest teatru de așteptare strategică complicată. 

5. Toate aceste fronturi complică și mai mult universul strategic al Mării 
Negre, situația de aici și mulțimea problemelor care se cer soluționate foarte 
rapid, iar deciziile care urmează să fie luate nu au încă toate argumentele și toate 
suporturile care să scoată acest univers complicat al Mării Negre din efectul faliei 
strategice Marea Neagră, Marea Baltică și să permită realizarea aici, în acest spațiu 
Dumnezeiesc de frumos și de bogat, a atât de mult așteptatelor confluențe culturale, 
civilizaționale și chiar militare. 
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Abstract 

Zona alcătuită din Azerbaidjan şi celelalte republici autonome şi 
entităţi politice nerecunoscute internaţional, supranumită şi Balcanii Eurasiei, 
cuprinde peste 50 de popoare, cu zeci de limbi şi dialecte, cu religii diferite, 
cu o istorie zbuciumată şi cu mari rezerve energetice râvnite de marile puteri 
ale lumii.

Cuvinte cheie: conflicte etnice, reconciliere, reconstrucție, resurse energetice 
şi gaze naturale

Abstract 

The area formed by Azerbaijan and the other autonomous republics and 
internationally unrecognized political entities, also called the Eurasia of the 
Balkans, includes over 50 nations, with dozens of languages and dialects, with 
various religions, with a tumultuous history and significant reserves of natural 
resources coveted by the big world powers.

Keywords: ethnic conflicts, reconciliation, reconstruction, energy and natural 
gas

Caucazul este zona situată între Marea Caspică și Marea Neagră şi care 
cuprinde cele trei state independente: Georgia, Armenia şi Azerbaidjan, 

precum şi republicile autonome: Adâgheia, Cerkessia, Balakaria, Osetia de Nord, 
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Iuguşetia, Cecenia şi Daghestan. La acestea se adaugă încă trei entităţi politico-
naţionaliste, nerecunoscute de instituțiile internaţionale, precum: Abhazia, Nagorno 
Karabah şi Osetia de Sud.

Această zonă, greu încercată din cauza conflictelor etnice din regiune, 
supranumită şi Balcanii Eurasiei, cuprinde peste 50 de popoare, cu zeci de limbi şi 
dialecte, cu o istorie zbuciumată, cu religii diferite, azerii sunt musulmani (sora mai 
mică a Turciei, cum se mai numeşte în zonă) armenii sunt creştini ortodocşi de rit 
vechi sau catolici, georgienii creştini ortodocși. Cu toate acestea, s-a ajuns, și aici 
ca și prin alte părți, la o stare relativă de normalitate, însă nemulţumirile persistă, 
mocnesc, gata oricând să izbucnească. La popoarele amintite mai sus, se adaugă 
grupurile de kurzi, ruşi, ucrainieni etc.

Zona a fost puternic influenţată de ocupaţia sovietică şi rusă, de peste 70 de 
ani, datorită bogatelor zăcăminte de hidrocarburi şi de gaze şi alte minerale, dar 
şi prin poziţia strategică unde se situează, între cele două mări și între cele două 
continente ale lumii, Asia şi Europa.

Conflictele în zonă au fost nenumărate, dure, fără soluţii definitive, precum 
cazul Nagorno – Karabah, o regiune armeană situată în interiorul graniţelor 
Azerbadjianului şi aparţinând Armeniei, sprijinită de Rusia.

La fel de complicată este și situaţia republicii autonome Abhazia, în Georgia, 
desigur sprijinită de Rusia, militar şi politic.

Osetia de Sud, aflată în Nordul Georgiei este o altă regiune autonomă din 
Georgia, la fel sprijinită de Rusia, cu multe conflicte sângeroase cu Georgia, unele 
dintre ele soldate inclusiv cu ocuparea acesteia de către Rusia.

Caucazul de sud se prezintă, în acest moment, ca o regiune a conflictelor 
îngheţate, unde progresele sunt nesemnificative şi nici nu se întrevăd succese în 
viitorul apropiat, datorită intereselor marilor puteri în zonă, în special intereselor 
Rusiei, dar şi celor ale SUA, la care se mai adaugă, cele ale Marii Britanii, ele 
Turciei, Iranului şi ale altor state, precum China, în lupta pentru resursele energetice 
care se găsesc aici din abundență. 

În ultimii ani, și UE şi-a manifestat interesul în privinţa unor acorduri cu statele 
din zonă, bogate în resurse energetice, a unor proiecte de finanţare a conductelor spre 
Europa, precum: Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmenistan etc.

Rusia, la rândul ei, se consideră ca fiind legitimă aici, după stăpânirea timp 
de mai mulţi ani a acesteia, ca parte componentă a fostei URSS, precum şi datorită 
investiţiilor în zona petrolieră şi de gaze.

Primele exploatări în aceste ținut au început în anul 1883, cu un vârf al 
exploatărilor de petrol în timpul Primului Război Mondial. Ele înseamnă peste 20% 
din producţia totală a Rusiei, iar restul îl obţinea din exploatările din Azerbeidjan.

Alte puteri mondiale aveau și ele mari interese în zonă, precum Germania 
în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, pentru a completa petrolul necesar 
maşinii de război, în cea mai mare parte furnizat de România.
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De fapt, Caucazul a devenit unul dintre interesele strategice ale marior puteri 
economice şi militare actuale.

Groznâi a devenit un punct cheie al conductelor petroliere care vin din Rusia și 
din Asia Centrală, deoarece rezervele de petrol din Cecenia, Iuguşeţia sunt estimate 
la zeci de milioane de tone şi la mai mult din exploatările Azerbaidjan.

Interesul pentru această zonă, după 1994, a crescut și mai mult, trecând 
dincolo de cele două continente – Asia și Europa. Factorii de decizie economică din 
SUA au avertizat conducerea Statelor Unite să asigure accesul la mai multe zone ca 
rezerve sigure şi rute de transport ale aurului negru, între acestea situându-se și zona 
Caucazului, a Mării Caspice și a Asiei Centruale.

Nu întâmplător preşedintele Clinton a declarat Marea Caspică, zonă de interes 
strategic pentru SUA.

Marile puteri interesate de această zonă au inoculat ideea că statele vor primi 
garanţii de securitate, dacă acceptă tutela lor, lâsând să se înțeleagă că, în caz contrar, 
vor  avea probleme, aşa cum s-a şi întâmplat cu intervenţia armată a Rusiei în Cecenia 
terminată cu un eşec răsunător pentru o fostă mare putere strategică militară.

Cecenia a demonstrat cum o mare putere a suferit înfrângeri din partea 
unui inamic foarte motivat, cu experienţă în lupta de gherilă urbană, cu o perfectă 
cunoaştere a teritoriului. S-a demonstrat că, într-un astfel de conflict armat, fără un 
front continuu, clasic, cu acţiuni îndrăzneţe, chiar cu sacrificii, precum tragedia de la  
Şcoala din Beslan, regiuni grupări de forțe mici, tip gherilă, fără dotări performante, 
dar temeinic motivate, pot pune în dificultate inamici puternici ca Rusia.

Vânzările de petrol au constituit pentru Rusia, dar şi pentru fosta URSS o 
principală sursă de venituri în valută forte, dar şi o însemnată armă strategică, de 
şantaj, aşa cum s-a demonstrat şi în toţi anii trecuţi şi prezenţi, faţă de Ucraina şi alte 
state ale Europei.

Zona Caucazului este importantă pentru rezervele sale de petrol şi gaze, însă 
alte state ale zonei se confruntă cu mai multe probleme interne, mai ales cele care nu 
dispun de bogaţii ale subsolului, precum Armenia şi Georgia.

Cecenia şi alte state din zonă au fost furnizoare importante de arme şi alte 
echipamente militare în Bosnia, Kosovo etc., în timpul confictelor cu Serbia, precum 
şi de droguri spre Balcani şi Europa. 

Criminalitatea transfrontalieră se menţine aici la cote ridicate prin: migraţie 
ilegală, trafic de droguri, arme, carne vie, ţigări etc. Desigur, o politică europeană de 
bună vecinătate și o modalitate eficientă de a stopa conflictele endogene din Caucaz 
ar fi binevenite în stoparea acestor fapte grave şi periculoase pentru Europa.

Analizând această zonă, către experţii Stratford au ajuns la concluzia că o 
nouă confruntare între Rusia şi Occident pe tema Caucazului de Sud este în derulare 
în condiţiile consolidării Rusiei în Armenia şi chiar la graniţa Georgiei după lecţia 
administrată acestei ţări în 1993, în parte şi Ucrainei după anexarea Crimeii şi altor 
zone.

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
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De rezolvarea conflictelor etno-politice depinde, în mare măsură, stabilitatea 
şi dezvoltarea acestei zone atât de mult încercată.

Rusia îşi promovează în zonă interesele, mai ales după rezolvarea în mare 
parte a diferendelor cu Cecenia, Ucraina, Turcia etc.

Implicarea SUA în zonă a fost prudentă, cel mult pentru rezolvarea problemelor 
legate de resursele energetice.

Comunitățile etnice din Caucazul de Sud, aflate în fel de fel de divergențe, 
nu au dovedit disponibilităţi reale către compromisuri reciproce, fără de care nu se 
poate avansa, sub nicio formă în soluționarea conflictualității de aici. Redeschiderea 
faliei strategice Marea neagră – Marea Baltică, anexarea Crimeii de către Rusia, 
înarmarea masivă a acestei țări și creșterea riscului de insecuritate în toată zona fac 
din ce în ce mai dificil un dialog constructiv și, eficient şi evitarea confruntărilor, 
inclusiv armate. Și chiar dacă punctele nevralgice, acum, nu sunt în Caucaz – zonă 
cu conflicte înghețate –, ci în altă parte (Siria, Ucraina, nordul Irakului etc.), oricând 
este posibilă reluarea ostilităților aici. Nu este exclusă nici o acțiune în forță a Rusiei 
pentru a-și extinde controlul strategic asupra întregului Caucaz și al celor două mări 
extrem de importante în ecuația euro-asiatică: Marea Caspică și, în mare măsură, 
Marea Neagră. 

În această zonă tradiționalistă, fărâmiţată, drepturile minorităţilor, ale 
oamenilor în general sunt neglijate, nu sunt pe agenda politicienilor şi nu constituie 
pentru nimeni o prioritate (decât ca temă propagandistică la modă). 

Compromisul nu este, aici, de actualitate, din pricina situaţiilor strategice în 
care se găsesc statele din acest spaţiu geografic, deşi unele rezultate demonstrează că 
s-ar putea ajunge și la așa ceva dacă țările de aici și marile puteri de pe cercul nr. 1, 
care le înconjoară și le sufocă, au sau ar putea avea un astfel de interes. 

Totuși, în zonă a demarat și un anumit tip de reconstrucție, cu unele rezultate 
acceptabile mai ales pentru statele care dispun de resurse energetice.

Efectele se văd prin modernizarea infrastructurilor, a localităţilor, respectiv 
oraşelor, precum în Baku, Tibilisi, Erevan etc.

Se poate aprecia că Georgia, dar şi Armenia ar dori să fie mai apropiate 
de Europa, iar Azerbaidjanul şi celelalte state asiatice centrale, bogate în resurse 
energetice naturale, doresc să valorifice aceste resurse, să-şi consolideze poziţia într-
un complex de securitate regională, prin parteneriate regionale sau internaţionale.

NATO poate fi o soluţie şi din punct de vedere al UE şi SUA pentru a contracara 
ameninţarea Rusiei în zonă, printr-o prezență militară activă. Desigur, în condițiile 
în care Rusia nu va considera această soluția ca făcând parte dintr-o nouă strategie 
de îndiguire și, prin urmare, dintr-un nou război tacit între Est și Vest. În această 
situație, Rusia, care deține mai mult de jumătate din întreaga suprafață a Caucazului, 
va adopta, probabil, nu doar o atitudine prudentă, ci chiar una de descurajare sau de 
avertizare strategică, prin realizarea unui dispozitiv militar foarte puternic, în sarcina 
comandamentelor sale strategice de la Rostov pe Don și de la Ekaterinburg.

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
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Rezumat 

Strategii viabile de securitate în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord – 
soluţii viabile de stopare a haosului şi a pericolului faţă de lumea întreagă. 
Pentru prima dată România în istoria sa multimilenară, nu este în calea 
„năvălitorilor”

Cuvinte cheie: strategii de securitate viabile, haos, terorism, migraţie, 
combatere, ISIS

Résumé

Des stratégies viables de sécurité dans le Moyen Orient et dans l’Afrique 
de Nord – des solutions viables de toper du chaos et du danger de tout le 
monde. Pour la première fois, dans son histoire multimillénaire, la Roumanie 
n’est pas dans la route d’envahisseurs. 

Mots-clefs: stratégies de sécurité viable, chaos, terrorisme, migration, 
combattre, ISIS

Marele viitorolog, James Canton, aprecia, într-o lucrare privind modul de 
abordare a viitorului de către omenire, după atacurile de la 11 septembrie 

STRATEGII DE SECURITATE 
ÎN ORIENTUL MIJLOCIU ŞI AFRICA 

DE NORD

STRATEGIE DE SECURITE 
DANS LE MOYEN ORIENT 

ET DANS L’AFRIQUE  DE NORD
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2001, că „nimic nu va mai fi la fel, iar viitorul va fi complex, prin turbulenţe, riscuri, 
ameninţări şi oportunităţi pe care nimeni, nici măcar liderii noştrii nu îl înţeleg pe 
deplin.”1

Din nefericire, evenimentele care s-au derulat din septembrie 2001 până în 
prezent în zonele Orientului Mijlociu şi Africii de Nord au confirmat predicțiile 
marelui viitorolog american.

Această zonă a lumii este locul de unde a pornit cea mai importantă şi mai mare 
migraţie din istoria omenirii, acum 160.000 de ani, din centrul şi estul Africii, spre 
toate marginile pământului, respectiv spre sudul Africi, centrul Orientului Mijlociu 
– ajungând acum 60.000 de ani (Turcia, Siria, Irak) şi spre alte direcţii Europa, Asia, 
Australia, America.

Această zonă, care cuprinde Nordul Africii şi Orientul Mijlociu, apreciată ca 
fiind leagănul civilizaţiei, unde au apărut primele scrieri din lume2, cea hieroglifică 
din Egipt, scrierea feniciană, aramaică şi ebraică, scrierea cuneiformă-akkadiană, a 
fost cândva locul din care vine omenirea actuală.  În prezent, în această zonă, sunt 
state considerate eşuate, precum: Irak, Siria, Libia, Yemen, Afganistan, iar celelalte 
au mari probleme după eşecul revoluţiei „Primăvara arabă”, care nu a înlăturat 
ideologia jihadistă, însă a pus capăt unor regimuri autoritare din Tunisia, Egipt, 
Libia, Yemen şi au zdruncinat serios unele monarhii sau dictaturi din Siria, Maroc, 
Iordania, Bahrein, Kuweit etc.

Statele eşuate precum: Irakul, Libia, Siria, Afganistan, mai ales prin războaiele 
neîncetate de pe teritoriul lor, au creat  condiţii favorabile pentru dezvoltarea reţelelor 
teroriste de tot felul de-a lungul anilor, precum Al Qaeda și Fraţii Musulmani și 
culminând cu Statul Islamic (ISIS).

Haosul creat, lupta pentru putere cu actori statali periculoşi, lipsa viziunilor 
puterilor occidentale, existența unor contradicții între marile puteri nucleare (SUA 
şi Rusia), fără soluţii viabile pe termen lung etc. reprezintă condiţii ideale pentru 
amplificarea fenomenului terorist și a conflictualității endogene a acestei lumi. 
Existența și intrarea în război a Statului Islamic pare a fi cel mai periculos factor 
de schimbare dramatică şi de influențare în toată zona, de la Algeria, Tunisia, Libia, 
Egipt, Irak, Siria, Liban și până dincolo de granițele Afganistanului.

ONU a devenit de mult timp un organism incapabil să gestioneze situaţia 
conflictuală din această zonă a lumii, endogen insecuritară, dar foarte bogată în 
resurse petroliere şi gaze naturale, printre cele mai mari dacă includem şi cel mai 
mare zăcământ descoperit de o firmă din SUA în estul Mării Mediterane şi în zona 
Egiptului, Siriei şi Libanului.

Apariţia ISIS pe teritoriul Irakului şi Siriei, cu o ascensiune rapidă, ocupând 
1  James Canton, Provocăriile viitorului. Principalele tendinţe care vor reconfigura lumea în următorii: 5, 10, 20 
de ani, Editura Polirom, Bucureşti, 2010, p. 13
2  Desigur, între timp, s-au mai făcut și alte descoperiri, cum ar fi, spre exemplu, tăblițele de la Tărtăria care, după 
unele interpretări, ar fi primele mărturii ale scrierii, dar care nu se află în Orientul Mijlociu, ci în inima Europei, adică 
în România.  
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deja o suprafaţă mai mare ca teritoriul Marii Britanii, a creat uriașe probleme nu 
doar în ceea ce privește conflictualitatea ancestrală a Orientului Mijlociu, ci și noile 
provocări, pericole și amenințări ce țin de relația acestei zone cu lumea occidentală, 
cu Rusia și chiar cu China. Statul Islamic a devenit, în același timp, cea mai bogată 
organizaţie teroristă din lume, după OEP (cea de pe vremuri) – foarte bine dotată cu 
armament modern și cu experienţă de luptă armată specifică. Având şi o propagandă 
modernă, s-a impus relativ uşor în zonă, devenind placa turnantă pentru terorismul 
global, care atrage numeroşi adepţi.

Aşadar, după state conduse de dictatori, aşa cum a fost Irakul, Libia și 
Siria (această țară, aflată într-un război devastator, este condusă și în prezent de 
un dictator), ISIS s-a constituit și dezvoltat, profitând de slăbiciunile organismelor 
internaţionale, de contradicțiile dintre marile puteri și devenind, astfel, un exemplu 
demn de urmat pentru statele arabe și musulmane din zonă. Așa cum bine se știe, ISI 
dispune de o propagandă deosebită, activă, interactivă și extrem de virulentă, creată 
prin acte odioase, precum decapitarea occidentalilor, incendierea pilotului iordanian, 
uciderea creştinilor copţi pe o plajă, crucificări, oameni îngropaţi de vii, prin care se 
urmărește crearea de efecte îngrozitoare, incompatibile cu veacul în care trăim. Este 
o propagandă prin care se urmărește crearea de repulsie, oroare și teamă.

De fapt, aşa s-a lansat Califatul mondial declarat de ISIS, cu audienţă globală 
prin teroare; aşa s-au câştigat adepţi şi un aparat minuţios, model de stat totalitar, 
dar cu audienţă în rândul statelor din zonă, aşa se redesemnează harta Orientului 
Mijlociu şi nu numai.

Poleiala religioasă, tacticile teroriste, maşinăria politică şi militară sunt, toate, 
forte bine puse la punct. Celelalte măsuri ce intră în grija statului – administraţie, 
cantine volante, electricitate – au determinat un consens popular major.

Cea mai bună deviză de luptă împotriva terorismului este „cunoaşte-ţi 
dușmanul” (adică ISIS), pentru a-l putea combate şi nu neaparat prin bombardamente 
masive, foarte costisitoare, întrucât experianţa Războiului din Golf, prin cucerirea 
Irakului, Afganistanului, Libiei, de fapt, prin înlăturarea dictatorilor de la conducerea 
acestor state, nu a rezolvat problemele, ci, dimpotrivă, au dat naştere la o migraţie 
fără precedent și la un haos total în aceste zone de care profită ISIS.

Religia islamică a reprezentat o redută de necucerit în faţa invaziei economice 
mondiale, un refugiu al identităţii bine folosit de ISIS, dar în defavoarea populaţiei.

22 de state arabe au un PIB de 604 mld. $, cât al Spaniei, cu numai 360 de 
brevete depuse în 20 de ani, în timp ce Israelul a depus 7652 de brevete, dublu 
Coreea de Sud . În cele 22 de state, ca, dealtfel, aproape în întregul Orient Mijlociu, 
cultura se reduce la Coran. 

Un renumit cercetător în domeniul terorismului3 aprecia că „pentru a combate 
terorismul este necesar, în primul rând, să identificăm care sunt rădăcinile răului. O 
3  Ali Laïdi, Efectul de bumerang. Cum a determinat globalizarea apariţia terorismului, Editura House of Guides, 
Bucureşti, 2007, p. 165
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diagnosticare corectă asigură o mai bună vindecare. În cazul unei erori de judecată, 
boala se agravează. Mai trebuie găsit tratamentul adecvat, care să asigure o vindecare 
completă.”

Un general din armata SUA aprecia, după Războiul din Golf, că „nu mai este 
de actualitate folosirea ca mijloc de luptă împotriva terorismului, tancul, avionul, 
rachetele etc., ci cucerirea inimilor oamenilor musulmani, construirea de căi de 
comunicaţii, şcoli, canalizare etc.

Se aprecia că degeaba Bin Laden, Mohamed Atef a fost ucişi, Abou Zubaida a 
fost capturat, probabil şi Baghdadi a fost ucis sau rănit grav de o dronă, violenţa nu 
s-a redus, celulele teroriste s-au refăcut mereu, ISIS ar fi introdus în UE peste 4000 de 
teroristi, pentru a cucerii Europa din interior, aşa cum considera chiar comandantul 
NATO din Europa.

Nu s-a reuşit să se închidă sursele de finanţare, de recrutare a noi adepţi, 
nu există un consens în rândul marilor puteri, nu s-au construit strategii viabile, 
concrete, cu soluţii politice.

S-a încercat ajutarea punerii la punct a armatelor Irakului, Afganistanului cu 
instructori militari, armament, însă rezultatele nu sunt pe măsura aşteptărilor, iar 
eşecul noii armate a Irakului este demonstrat prin corupţia generalizată, o slabă 
pregătire şi o dotare departe de ce era armata pe timpul lui Saddam Husein, ca să 
nu mai amintim de un moral foarte scăzut, fără o motivaţie reală adaptată la noile 
condiţii.

La toate acestea, se adaugă fragmentarea tribală aşa cum este în Libia, 
sectarismul şi specificul fiecărei ţări care face parte din „Orientul Mijlociu Extins”, 
adică o regiune cu peste 450 de milioane de locuitori şi 25 de state, unde palestinienii 
şi kurzii încă aspiră la statutul de state naţionale, tensiunile dintre şiiţii şi sunniții 
din Irak şi din zonă cresc, reapariția Iranului pe scena politico-diplomatică, fapt 
contestat de Israel şi Arabia Saudită, este un lucru cât se poate de real, dorinţa Turciei 
de a adera la UE, deşi nu îndeplineşte toate condiţiile, mai ales politice, pare, chiar 
pentru Istanbul, o soluție care poate să mai aștepte și se pare că nu-i chiar o Ancară 
ce începe să reglorifice trecutul, iritarea Arabiei Saudite şi a Emiratelor Arabe Unite 
faţă de Iran nu estompează forța în creștere a Iranului etc. .

Rusia, la rândul ei, a speculat slăbiciunile şi lipsa decizilor Occidentului, 
înlăturând imaginea determinată de criza Ucrainei şi ocuparea Crimeii, prin 
implicarea sa în războiul împotriva ISIS, sprijinind Siria, unde, de fapt, are o 
puternică bază militară.

Apreciem că soluţiile tehnice, fie ele militare, civile sau combinate, în 
rezolvarea turbulenţelor din această zonă nu au niciun efect până la rezolvarea 
problemelor politice din zonă, a punerii de acord între marile puteri şi asta cât mai 
rapid, întrucât  zona a determinat fluxuri de migraţie fără precedent, care riscă să 
destabilizeze tot Occidentul, iar autoizolarea Europei nu este pentru nimeni o soluţie 
în momentul de faţă.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(30)/2017 223

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

Aşadar, pacea în această zonă atât de zbuciumată ar putea fi soluţia de bază 
pe care oamenii vor putea construi o lume normală, respectând drepturile omului, 
consolidând democraţia de mult apusă, dar care adăpostește „leagănul civilizației 
umane”.

Liderii occidentali au fost prea ocupați cu revenirea economică post-criză 
şi cu confortul ţărilor lor, iar paharul Orientului Mijlociu s-a umplut – disperarea 
putând a se revărsa oricând peste liniştea şi bunăstarea UE.

Abordările moi şi inerţiale, ezitările, tergiversările şi eschivările nu au dus la 
nimic bun.4 

Totuși, pentru prima dată în istorie, România nu este în calea navălitorilor.

4  Peter Mansfield, O istorie a Orientului Mijlociu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2015, p. 513
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Abstract 

„Moscova nu mai acceptă hegemonia americană.”
„Să transformăm din nou Rusia în imperiu, un imperiu euroasiatic continental.”
„Cordonul sanitar din care face parte şi România, desfinţat.”
„Planul diabolic de dezmembrare al Ucrainei.”
„Ungaria este «calul troian» – cel mai eficient paravan al Moscovei în spaţiul 
euroatlantic.”
„Naţionalismul post-Trianon este specific Ungariei dintotdeauna cu aceeaşi 
obsesie a Ungariei Mari.”
„Să participăm la schimbarea finală a lumii.”

                         Aleksandr Dughin – ideologul Partidului Rusia Unită

Cuvinte-cheie: război hibrid, secesiune, cordon sanitar, geopolitică, ideal 
naţional, putere regională şi superputere, hegemonie, naţionalism post-Trianon.

Abstract

„Moscow does not accept the American hegemony.”
„Let’s transform Russia again into an empire, an Euroasiatic empire.”
„The sanitary cord Romania is part of disbanded.”
„The diabolical plan to dismatle Ukraine.”

RĂZBOIUL HIBRID DIN 
UCRAINA ȘI COMPLICATELE Lui 

CONSONANȚELE

THE HYBRID WAR FROM UKRAINE 
AND COMPLIANCE WITH  

THE CONSONENTS
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„Hungary is the «Trojan Horse», Moscow shield in the Euroatlantic space.”
„The nationalism after Trianon has been specific to Hungary always with the 
same ever obsession of big Hungary”
„Let’s participate to the change of the world forever.”
Aleksandr Dughin – the ideologist of the United Russian Party

Keywords: hybrid war, succession, sanitary cord, geopolitics, national ideal, 
regional power and superpower, hegemony, the nationalism after Trianon.

După destructurarea explozivă a URSS, Federaţia Rusă a fost la un pas de a 
se destrăma, pierzând peste 5 milioane de kmp, rămânând cu 17 milioane 

de kmp şi cu jumâtate din populaţia de 300 de milioane de locuitori.
Decăderea politică, economică şi morală s-a concretizat în perioada 

preşedintelui Elţîn, cu un PIB la jumătate, hiperinflaţie, crah financiar, fuga 
capitalurilor, prăbuşirea monedei naţionale, tutela FMI, reţele mafiote, o săracire 
gravă a maselor, precum şi cu pericolul destrămării în continuare a ţării.

Sub conducerea lui Putin, ca președinte, are loc o redresare în toate domeniile, 
cu reforme ale instituţiilor de forţă ale statului, inclusiv a armatei, a finanţelor, a 
sectoarelor strategice (bănci, industrie militară, energie, transport feroviar), precum 
și renaţionalizarea marilor întreprinderi.

Existenţa Ucrainei la graniţele Rusiei a fost cosiderată cu o lovitură monstruoasă 
asupra securităţii geopolitice a Rusiei, chiar inadmisibilă din toate punctele de vedere, 
inclusiv din perspectiva apărării.

Problema ucraineană era considerată ca principala şi cea mai serioasă problemă 
care stă în faţa Moscovei, de unde a rezultat, pentru conducerea Rusiei, necesitatea 
de a lua măsuri urgente pentru refacerea statului iniţial, mai ales în această direcţie.

Aleksandr Dughin, ideologul Partidului Rusia Unită, într-o mulţime de lucrări, 
dar mai ales în „Bazele Geopoliticii”, scrisă în anul 1990, destinată ruşilor care-şi 
pierduseră idealul naţional, dar şi avertizării străinilor, îndeamnă la rezistenţă şi la 
lupta împotriva duşmanilor.

Interesante sunt îndemnurile de trezire a sentimentului naţional, a legitimităţii 
post imperiale, de neconceput fără imperiul de altădată.

Statutul de putere regională impus Rusiei de către Occident era/este considerat 
de către Moscova sinonim cu sinuciderea pentru poporul rus. De aceea, redirecţionarea 
efortului geopolitic și geostrategic către un nou Imperiu Euroasiatic, către refacerea 
axei Berlin-Moscova, desființarea cordonului sanitar, accesul Rusiei la tehnologiile 
de vârf din Occident, sunt câteva din direcţiile de acţiune. 

S-a apelat mult la arma energetică a Rusiei, la reorganizarea armatei, a 
servicilor secrete de informaţii, a dictaturii instaurate de „Ţarul Putin”.

Întrucât „cea mai serioasă problemă care a stat în faţa Rusiei, a constituit-o 
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Ucraina, considerată o lovitură monstruoasă la adresa securităţii Rusiei şi 
inadmisibilă”1, se impunea implicit, în opinia Kremlinului,  ocuparea Crimeii, ca o 
poziţie strategică, bază militară importantă la Marea Neagră.

Aleksandr Dughin, în mai multe lucrări, precum: Teoria lumii multipolare, A 
patra teorie politică, Sfârşitul economiei, Destin eurosianist, prezintă foarte clar mai 
multe puncte de vedere pe această temă:

- „Moscova nu mai acceptă hegemonia americană”;
- „Multipolaritatea exclude categoric aderarea Ucrainei sau a Belarusului la 

blocul NATO”;
- „Atât timp cât România este membră NATO şi face parte din cordonul sanitar, 

construit de atlantişti, se impune neutralizarea integrării Moldovei cu România şi 
distrugerea cordonului”1 ;

- „Marea Europă de Est formată din aceleaşi state de mai sus, plus Cehia, 
Slovacia, Serbia, Macedonia, Bosnia, Bulgaria, să formeze un spaţiu mare 
independent în cadrul Europei unice”2;

- „Să devenim o adevărată forţă, să transformăm Rusia în imperiu, să facem 
din Rusia o superputere”3;

- „Rusia constituie o societate aparte”;
- „Occidentul şi logica construcției sale este o cale spre abis”;
- „Toleranţa propagată de Occident este o formă agresivă de impunere a 

propriilor valori celorlalte culturi şi civilizaţii”;4

După revenirea lui Putin, în al treilea mandat de preşedinte al Rusiei, la 
închiderea Olimpiadei de la Soci, s-a pus în aplicare un plan militar minuţios, 
pregătit din timp, specific serviciilor de informaţii ale puterii totale, discreționare, de 
a dezmembra Ucraina şi de a ocupa regiuni importante din teritoriul acesteia.

Sub acoperirea unor exerciţii militare de rutină, fireşti, desfășurate în partea de 
vest a Rusiei, s-au mobilizat mii de militari din toate categoriile de arme, cu accent 
pe trupele speciale,  bine pregătite și cu experiență în domeniul diversiunii.

Acestea au ocupat rapid instituţiile vitale ale regiunii Crimeea, cele două 
aeroporturi, sediul parlamentului regional, alte clădiri importante din regiune.

Surpriza a fost totală. Au apărut, ca din senin, pe neașteptate, militari în 
uniforme, dar fără însemne de grad şi de armă, în timp ce la Kiev se derula de mai 
multe zile „Acţiunea Maidanul”, organizată şi influenţată de forţe din afara ţării.

S-a ales rapid un nou guvern regional şi s-a stabilit desfăşurarea unui 
referendum privind situaţia regiunii Crimeea.

Putin cere Consiliului Federaţiei Ruse aprobare pentru intervenţia în Ucraina, 
după ce fostul preşedinte al Ucrainei, fugit în Rusia, antedatează o cerere de ajutor, 
1  Aleksandr Dughin, Bazele Geopoliticii, Editura Euroasiatică, Bucureşti, 2011, p. 235
2  Aleksandr Dughin, Teoria lumii multipolare, Editura Universitatea Populară, Chişinău, 2014, p. 235
3  Aleksandr Dughin, Destin Eurosianist, Editura Mica Vlahie, Bucureşti, 20117, p. 369
4  Aleksandr Dughin, A patra teorie politică. Rusia şi ideile politice ale secolului XXI, Editura Universitatea Popu-
lară, Bucureşti, 2014, p. 267
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de intervenţie în Ucraina, pentru restabilirea ordinii publice grav tulburate.
Formalitatea fiind îndeplinită, Crimeea şi Sevastopolul trec în componenţa 

Federaţiei Ruse, chiar înaintea pronunţării populaţiei zonei prin referendum.
Crimeea este cel mai important obiectiv la Marea Neagră, de care Rusia avea 

nevoie atât pentru navele sale de luptă, cât mai ales pentru crearea și menținerea unei 
grupări de forțe capabile să desfășoare acțiuni strategice de mare importanță în zonă 
și, care, în același timp, să permită punerea în aplicare a unui concept de proiecție a 
forței în zone de interes strategic major pentru Rusia.

Scenariul continuă cu proteste declanşate şi dirijate în estul Ucrainei. Incitaţi, 
provocaţi și sprijiniți de agenţii de informaţii ruşi, luptătorii voluntari (dar și ei foarte 
bine pregătiți) au ocupat sediile unor instituţii ale statului ucrainean din regiunile 
estice ale țării, în marile oraşe, în alte localităţi şi au declarat înfiinţarea de republici 
ale poporului, susținute de referendumurile de rigoare.

Propaganda rusă de la Kremlin a aplicat scenariile prestabilite, susţinând că au 
fost încălcate grav drepturile etnicilor ruşi, chiar uciderea acestora, deşi de cele mai 
multe ori situaţia era contrară celei prezentate.

Din nefericire, reacţia SUA şi a Occidentului a fost confuză, cu întârziere şi 
fără rezultate palpabile.

Astfel s-a ocupat un teritoriu apreciabil din Ucraina, populat cu peste 2 
milioane de oameni.

Abia după o zi, SUA şi UE au anunţat sanţiunile împotriva Rusiei, inclusiv 
excluderea din G-8 şi G-7, precum şi interdicţia de a călători în SUA şi Occident, 
îngheţarea activelor, interzicerea comerţului de orice fel cu firme din Rusia.

După acţiunile timide ale forţelor militare şi de ordine publică ale Ucrainei, s-a 
ajuns şi la confruntări violente în aceste zone, cu pierderi reciproce de luptători, însă 
s-a produs ireparabilul, adică cucerirea teritoriului.

Concluzionând, apreciem că nu mai este o delimitare clară dintre războiul 
convenţional şi cel atipic; simplele tulburări ale ordinii publice care îşi ating scopurile 
propuse.

Războaiele neconvenţionale de acest gen se duc fără declaraţii de război, nu 
după regulile prevăzute în legile şi regulamentele militare normale.

Primăvara Arabă, revoluțiile din Orient, Africa de Nord au confirmat această 
situaţie aparte, inclusiv punerea în faţa faptului implinit, chiar transformarea în lupte 
sângeroase unde armatele regulate şi de interne s-au opus acestor „revolte comandate” 
(Algeria, Egipt, Tunisia, Libia etc.).

Desigur, în Ucraina, au urmat ripostele unităţilor militare şi ale celor de interne, 
însă luptele se prelungesc; sunt costisitoare de ambele părţi, cu pierderi enorme de 
resurse şi de vieţi omeneşti.

Rusia îi alimentează în continuare pe insurgenţi cu armament, alte resurse de 
război, plus luptători din Osetia de Nord, Abhazia, Transnistria, chiar din armata 
rusă, dar fără uniforma acesteia. Cota de încredere a „Ţarului Putin” a crescut enorm, 
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proporţional cu scurgerile de capital din Rusia, cu pierderi mari de resurse materiale 
şi umane. De asemenea, prin ajutorul militar dat Siriei, Putin a ajuns la masa 
tratativelor alături de SUA, deci la nivelul de super putere militară, mai ales după 
demonstraţia de forţă şi precizie a rachetelor lansate din Marea Caspică, împotriva 
insurgenţilor din Siria.

Referitor la Ucraina, ucrainenii nu mai pot convieţui cu ruşii, alte regiuni ale 
Ucrainei de Est şi nu numai, cer şi ele autonomie.

Acest tip de război, în afara celui obişnuit, a fost practicat şi de unele state 
vecine cu România în 1989, când mii de militari din fosta URSS, Ungaria, Iugoslavia 
etc., susţinuţi de o propagandă foarte bine pusă la punct, s-au infiltrat în România, 
determinând un număr mare de victime omeneşti, pierderi materiale în rândul celor 
care manifestau împotriva regimului.5

Numai experienţa şi patriotismul unor comandanţi din MApN şi MAI au 
influenţat să nu se ajungă la o catastrofă naţională, inclusiv cu pierderi de teritorii 
româneşti, urmărite avid de Ungaria. Scopul urmărit de URSS era de a opri cursul 
separat al României şi înlocuirea regimului cu unul obedient Moscovei.

„În vara anului 1989, Ungaria redefinise în mod oficial România ca principalul 
său inamic şi principala sa ameninţare, chiar orientându-şi politica externă pentru a 
se focaliza asupra Transilvaniei.”6

Chiar dacă URSS a susţinut continuu iniţiativele Ungariei împotriva României, 
Gorbaciov nu a aprobat intervenţia militară oficială în România, deşi ministerul de 
externe al Ungariei a pledat pentru aceasta.

„În paralel, Ungaria a promovat, în rândul opinei publice internaţionale, 
transferul de suveranitate asupra Transilvaniei sau a unei părţi din aceasta – de sub 
autoritatea Bucureştiului.”7

În acelaşi timp, Ungaria a transferat multe unităţi militare fără aprobarea 
URSS de la graniţa cu Austria, la graniţa cu România pentru intervenţie.

Ungaria a fost şi râmâne „calul troian”, paravanul Moscovei în spaţiul 
euroatlantic, sau cum aprecia Churchill, Ungaria: „ ... nu are amici sau inamici 
permanenţi, doar interese permanente.”

Naționalismul post-Trianon este specific Ungariei dintotdeauna, controversata 
lege a maghiarilor de pretutindeni, declaraţiile ministrului de externe al Ungariei, 
după vizita la Moscova, parteneriatul Rusia-Ungaria, vizita recentă a „Ţarului Putin” 
la Budapesta, dar şi lecţiile nenumărate oferite de premierul Ungariei la Universitatea 
de vară de la Băile Tuşnad din România, spun totul despre intenţiile statului vecin. 
Interesante sunt şi aprecierile politologului german Hardy Schloer, referitoare la 
România.8

Acesta apreciază că România trebuie să-şi croiască propria poziţie faţă de 
5  Ibidem, pct. 4, p. 154
6  Lary Watts, Cei dintâi vor fi cei din urmă, Editura Rao, Bucureşti, 2013, p.620
7  Ibidem pct. 6, p. 667
8  Ibidem pct. 6, p. 674
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criza din Ucraina şi să discute separat cu Rusia.
Schloer credea (în anul 2015) că Rusia va anexa o parte din Ucraina de Est şi 

Sud pentru a tăia ieşirea la mare a Ucrainei, o parte din Moldova (vezi Transnistria).
Acesta aprecia că aducerea ţărilor din Europa de Est la UE a fost o mare 

greşeală, iar România ar trebui să ia iniţiativa în crearea coridorului estic al cooperării 
economice, a consolidării sectorului agricol în această parte a Europei.

În concluzie, apreciem că diversitatea măsurilor întreprinse de autorităţile 
politice maghiare, în anul 1989 împotriva României, continuate cu atrocitatea 
evenimentelor de la Târgu Mureş şi mai ales de la Harghita şi Covasna specifice 
popoarelor migratoare, amestecul continuu în treburile interne ale României, 
obstrucționarea sărbătoririi Centenarului Unirii, propaganda desfăşurată, nu mai pot 
fi tolerate de factorii politici din România.

Modelul românesc de protecţie a minorităților naţionale a fost apreciat de 
instituţiile europene, chiar dat ca exemplu pozitiv în realizarea armoniei interetnice, 
însă reprezentanţii minorităţii maghiare, din ţară, dar mai ales din afara ţării contestă 
în continuare încălcarea drepturilor  şi a libertăţilor lor de către autorităţile române.

„Scopul acestor acţiuni este foarte evident: secesiunea Transilvaniei sau a unei 
părţi din aceasta.”9

De aceea, factorii politici din România și instituțiile statului rămân trebuie să 
continue dialogul, dar şi riposta legală faţă de cei care continuă să comită fapte în 
contradicţie cu legea penală, până nu va fi prea târziu pentru această ţară.

De fapt să urmăm exemplele statelor din UE pe această linie, respectiv: Franţa, 
Spania, Italia etc., unde minorităţile nu se bucură de avantajele celor din România.

„Românii au de asemenea ideea că toate religiile sunt la fel de morale. Aceasta 
generează o doză de toleranţă din partea românilor faţă de naţionalităţi şi religii.”10 

Dar de aici nu rezultă că România trebuie să suporte la nesfârșit presiunile și 
diversiunile care se exercită asupra ei, fără să ia măsuri serioase pentru a-și apăra 
teritoriul, limba, credința, valorile și existența.
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Abstract 

ISIS a adoptat mijloace moderne de propagandă şi persuasiune, 
reuşind să devină cea mai eficientă organizație teroristă din lume în domeniul 
recrutării şi îndoctrinării de noi adepţi, fiind totodată şi cea mai bogată 
organizație teroristă din lume.

Internetul a schimbat totul pe linie de comunicare şi propagandă, pentru 
jurnaliştii şi teroriştii care au devenit experţi în comunicare şi modelare.

Cuvinte cheie: mijloace moderne, recrutare, radicalizare, persuasiune, 
propagandă, ISIS, Califat Mondial, răpiri de persoane, răscumpărări.

Abstract 

ISIS has adopted modern was of propaganda and persuasion, managing 
to become the most efficient terrorist organization worldwide with regards to 
recruiting and indoctrinating new adepts, being at the same time the richest 
theorist organization worldwide.

The Internet has changed everything with respect to communication 

MIJLOACELE MODERNE FOLOSITE 
DE ISIS ÎN RECRUTAREA 

ŞI RADICALIZAREA TERORIŞTILOR 
ACTUALI

MODERN MEANS USED BY ISIS
IN RECRUITMENT 

AND RADICALIZATION OF ACTUAL 
TERRORISTS
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and propaganda for the journalists and terrorists, who have become exerts in 
communication.

Keyword: modern means, recruitment, radicalization, persuasion, propaganda, 
ISIS, World Calif, abductions people, redemptions.

După dispariţia întemeietorului Al Qaeda, Osama ben Laden, şi a adjuncților 
săi, organizația ISIS, adoptând o serie de mijloace moderne specifice de 

persuasiune și de propagandă, ajutată de noile descoperiri în domeniu, a reuşit să 
devină cea mai eficientă organizaţie teroristă din lume, realșiznd unele performanțe 
chiar mai mari decât multe state ale lumii civilizate, în domeniul recrutării de noi 
adepți și, evident, de îndoctrinare a acestora.

Edward L. Bernays, întemeietorul teoriei relaţiilor publice în lume, autorul 
celor trei capodopere de profil: Cristalizarea opiniei publice (1923), Propaganda 
(1927) şi Tratatul de Relaţii Publice (1952), cu o experienţă practică remarcabilă 
de aplicare a cunoştinţelor din domeniul psihologiei, al managementului, practic, a 
legitimat această nouă profesie atât de importantă în obţinerea consensului social, 
esenţială pentru binele comun, fără de care o societate normală nu poate exista.

Internetul a schimbat totul, cu precădere în comunicare și în propagandă 
pentru ziariști, dar și pentru terorişti, care au devenit experţi în acest domeniu vital 
de comunicare.

Fascinația exercitată de mişcarea islamistă radicală ISIS, a fost analizată de 
mulţi autori, care au încercat să răspundă la întrebările fireşti, cum ar fi cele legate 
de motivația pentru care  sunt atraşi mulţi tineri din diverse state ale lumii, precum: 
Canada, Germania, Marea Britanie, Franţa, state din Asia Centrală etc., să lupte în 
războaie care nu au nicio legătură cu ţările lor, iar ei sunt practicanți de alte religii, nu 
neaparat educaţi de imami, chiar dacă unii au îmbrăţişat noua religie, cea musulmană. 
Unii dintre ei au cazier, alții nu, unii au studii superioare, alți sunt fără studii liceale, 
unii au o situație materială modestă, alții au una acceptabilă etc.

Desigur mulţi adolescenți tânjesc după acţiune, patriotismul nemaifiind de 
actualitate, în rândul acestora, instituţia familiei se erodează continuu în lumea 
civilizată, internetul a devenit un „drog”, ducând la o dependenţă periculoasă 
a tinerilor în formare, cu consecinţe dezastruoase pentru sănatatea acestora şi a 
societăţii în care trăiesc.

Educația din școlile actuale nu mai pune accent pe formarea de cetăţeni ai 
statului, religia creștină este abandonată din ce în ce mai mult în alte state, creându-se 
astfel condiţii favorabile de promovare a altor religii care îndeamnă la nesupunere, 
la dezordine, contestare etc.

De mai mulţi ani, ISIS, folosindu-se de noile mijloace de persuasiune, respectiv 
de internet, a recrutat online, ori prin intermediul imamilor din marile moschei ale 
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Occidentului în special, din închisorile din Orientul Mijlociu şi Apropiat, din Nordul 
Africii, din Rusia, dar şi din cele situate în întreaga lume, mulţi aderenți, au atras 
inclusiv o mare parte dintre jihadiștii formați în anii grei de luptă din Afganistan, 
Irak, Somalia, Caucaz, Nordul Africii  etc.

Aceştia sunt atrași, e drept, şi de salariile acordate de ISIS, care asigură, n 
afară de salarii, și  hrană, cazare, împărțire a bogățiilor, a prăzii de război, de aventura 
irezistibilă etc., aşa cum menţionează mai mulţi autori documentaţi în acest domeniu.1 
Astfel, în numai câţiva ani, din 83 de state ale lumii, au venit luptători pentru a se 
înrola  în ISIS.

Dar probleme deosebite le ridică și luptătorii terorişti care se reîntorc în ţările 
de origine, îndoctrinaţi, pregătiţi după ani de război, să se comporte după un anumit 
model al luptătorului jihadist. Iar acest lucru nu se uită ușor. De aceea, o reintegrare 
a lor într-o societatea normală este foarte dificilă sau, mai degrabă, deloc posibilă, 
aceştia devenind adevărate „bombe cu ceas mobile”, care pot reacţiona la semnalele 
celor care i-au recrutat şi instruit atâţia ani de zile.

Astfel, se vehiculează cifre de 4000 – 5000 de luptători ISIS care au revenit în 
Europa, la care se adaugă teroriştii membrii ai Al Qaeda Albă din Balcani răspândiți 
în multe state din Europa, după divizarea Iugoslaviei, mai ales în noile state din 
Balcani, precum: Bosnia și Herţegovina, Kosovo, Macedonia, Muntenegru etc.

La toate acestea, se adaugă intenţia constantă a conducerii ISIS de a procura 
bani, chiar devenind cea mai bogată organizaţie teroristă din lume, pentru plata 
soldelor luptătorilor terorişti, oferirea de sume de bani şefilor de triburi, deschiderea 
unor cantine sociale, desfășurarea unor acțiuni extrem de convingătoare pentru lumea 
musulmană (și nu numai) de creştere a imaginii ISIS etc. 

Drept urmare, ISIS a recurs la vânzarea de petrol din rafinăriile cucerite de 
pe teritoriul Siriei şi Irakului, a desfășurat și desfășoară o intensă contrabandă cu 
arme şi muniţii și cu droguri, recurg la acte oribile inclusiv la răpiri de jurnalişti, 
dar și la unele activităţi umanitare, devin angajaţi ai unor companii, recrutează tineri 
occidentali care au călătorit în state eşuate, în alte zone istorice periculoase.

Se consideră că, după 11 septembrie 2001, numărul răpirilor a crescut mult, 
inclusiv pentru răscumpărări, determinând unele state din Europa precum: Italia, 
Germania, Spania, Marea Britanie etc., să plătească sume enorme de bani organizaţiei 
teroriste ISIS.

Între anii 2003-2012, sumele de bani necesare pentru răscumpărarea unui 
jurnalist occidental oscilau între 1 şi 4 milioane dolari.

La cifra aproximativă a cheltuielilor privind răscumpărările, se adaugă numărul 
crescând de emigranți din statele eşuate: Siria, Irak, Libia, Somalia, Sudan etc., care 
au nevoie de paşapoarte false, vize de intrare în UE, ambarcaţiuni pentru traversarea 
Mării Mediterane etc.

De aceea, Europolul apreciază că 90% din migranţii care sosesc în Europa au 
1  Mark Bouriu, Isis jocul morţii. Martiri, asasinate şi fascinaţie, Bucureşti, Editura Corint, 2016, p. 139
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călătorit prin intermediul unei organizaţii criminale.

„Este cel mai mare exod după cel de al Doilea Război Mondial, o afacere care 
generează peste un miliard de euro pe an, bani care ajung la organizaţiile criminale 
de tot felul.”2

S-a ajuns la situaţia penibilă să se considere că industria traficului de persoane 
poate rivaliza cu traficul de droguri.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că aproape fiecare emigrant trebuie să 
participe la cursuri, de o săptămână, unde sunt îndoctrinaţi cu prevederi din Sharia 
pentru a putea fi în siguranţă, după cum apreciază jihadiştii. 

Se profită mult de ineficienţa organismelor europene, adică a celor 17 instituţii 
în domeniu: Europol, Eurojust, Frontex, Cepol etc., dar şi de o anume toleranţă, 
periculoasă, de a nu aplica legile, cel puţin care există, de a nu supăra, de a nu fi 
etichetaţi extremiști. Aceste atitudini tolerante sau, mai degrabă, superficiale și 
netranșante, ne va costa foarte mult în ceea ce priveşte atât siguranţa cetățenilor, cât 
și securitatea statelor și, în general, a civilizației europene.

Pe fondul scăderii populaţiei Europei, a îmbătrânirii acesteia, în intervalul 
2010-2030, în UE, deficitul de forţă de muncă se va ridica la peste 20-30 de milioane 
de oameni, în timp ce în China şi India s-a constatat un surplus de forţă de muncă de 
peste 500 de milioane de persoane, numai în anul 2016.

Multe companii, organizaţii, firme etc. profită în Europa de banii contribuabililor, 
dar integrarea rămâne sterilă, fără efecte deosebite. A se vedea problemele mari create 
de nesiguranţa cetăţenilor oneşti din majoritatea statelor UE în prezent.

Criza migranţilor nu trebuie să fie transformată în criza Occidentului, un 
coşmar pentru Europa, pentru securitatea sa, în contextul unei forţe de muncă ieftine, 
dar dar cu consecinţe dramatice  pe termen lung. Taberele de refugiaţi din Turcia, 
Grecia, din Orient și, în mod deosebit, din Nordul Africii, marile moschei din Spania, 
Franţa, Italia etc. s-au transformat în veritabile şcoli de jihadişti, de școli ale crimei, 
aşa cum majoritatea conducătorilor Al Qaeda, ISIS s-au specializat în închisorile din 
Egipt, Libia, Liban, Palestina etc. A se vedea multele acte teroriste care au îngrozit 
Europa în ultimele luni din Marea Britanie, Franţa, Belgia etc.

Combaterea reţelelor neoficiale, interdependente lăsate de ISIS în adormire, 
va fi tot mai dificilă în Occident.

Masacrul care a avut loc în luna mai 2017 în Marea Britanie, în oraşul 
Manchester este finalul altor atentate dejucate în anul 2009 din acelaşi oraş, din anul 
2010, dar și a celor efectuate în patru mari oraşe între care şi Manchester, Londra, 
chiar dacă acestea au fost, de asemenea, dejucate de servicile de informaţii britanice.

Internetul va face în continuare minuni pe linia propagandei jihadiste, privind 
recrutarea, pregătirea ideologică, doctrinară a teroriştilor și va crea mari vulnerabilități 
în societățile occidentale.

Nimeni nu va fi la adăpost în actualul context internaţional.
2  Lorette Napoleoni, ISIS. Negustorii de oameni, Editura Corint, Bucureşti, p. 235
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O amploare deosebită o va constitui securitatea maritimă a UE, avându-se 
în vedere pirateria practicată în Marea Roşie, în Oceanul Indian şi parţial în Marea 
Mediterană (Nordul Africii, Orient).

Nici porturile de la Marea Mediterană ale UE n-ar trebui neglijate, întrucât tot 
mai multe nave acosteză în aceste porturi, unele sub identitate falsă, la care se adaugă 
folosirea chiar a unor submarine, a unor nave improvizate care vin dinspre Africa de 
Nord şi Orient, sufocate de emigranţi.

Oricum, este de așteptat ca fenomenul migrației să se amplifice, iar forţele de 
ordine şi de informaţii din UE vor fi nevoite să acționeze, se pare, tot mai anemic, 
în condiţiile ezitărilor factorilor politici decizionali, cu consecinţe nefaste asupra 
viitorului bătrânului continent. A se vedea ororile săvârşite de către imigranţi cu 
prilejul sărbătorilor de iarnă dintre anii 2015-2016 în majoritatea capitalelor europene.

Războiul împotriva terorismului a fost deturnat în favoarea luptei pentru 
resurse energetice, pentru putere, inclusiv pentru vânzarea de armament şi tehnică 
de luptă, uneori cu preţul suprem, adică prin reducerea drepturilor personale ale 
cetăţenilor. A se vedea vânzarea de armament către Arabia Saudită de peste 400 mld. 
dolari.

Evident, Occidentul nu trebuie să devină o fortăreaţă, ci trebuie create condiţii 
în statele de unde provin migranţii, prin ajutoare politice, economice, juridice, de 
trai modest, de securitate, care să nu mai determine o emigrare masivă și excesivă a 
acestora spre orizonturi mai sigure, cum s-a întâmplat în ultimii ani în Europa.

Apreciem că, odată cu restrângerea teritoriului ocupat de teroriştii ISIS, există 
şi varianta reîntoarcerii celor mai mulţi terorişti în statele de origine din Occident, 
întoarcere deja începută, dar ISIS nu va dispărea, ci se va constitui într-o uriașă rețea 
care va cuprinde, probabil, toate continentele, dar mai ales continentul european 
și continentul asiatic.  Mulţi terorişti se vor infiltra și se vor cuibări cu ușurință în 
statele eşuate, eventual și în alte state musulmane, continuând lupta, având obiectiv 
principal tot „instituirea Califatului Mondial, din vestul Indiei şi Chinei, Asia 
Centrală, Orientul Mijlociu şi Apropiat, Africa de Nord, Sudul Europei, Peninsula 
Iberică şi Balcanică, inclusiv România”.3 

Previziunile marelui viitorolog, James Canton, rămân valabile pentru viitor: 
„Viitorul lumii în care trăim depinde de modul în care vom înţelege schimbările 
ameninţătoare care ne aşteaptă.

Un viitor asupra căruia domnește incertitudinea. Incertitudinea și, din ce în ce 
mai mult, chiar groaza.

Nimic nu va avea și nu va mai putea să mai fie la fel: nici securitatea, nici 
economia, nici energia.”4

3  Andreescu Anghel, Colectiv, Efectul migraţiei asupra securităţii României şi a Europei, Editura Rao, Bucureşti , 
2016
4  James Canton, Provocările viitorului, Edtura polirom, Iaşi, 2010, p. 17, 18



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(30)/2017236

Bibliografie

1. Andreescu Anghel, Colectiv, Efectul migraţiei asupra securităţii României 
şi a Europei, Editura Rao, Bucureşti , 2016

2. Colectiv, Terorismul mileniului III, Editura Sitech, Craiova, 2017
3. Colectiv, Dialogul Occident – Orient, Editura Top Form, Bucureşti 2015
4. James Canton, Provocările viitorului, Edtura polirom, Iaşi, 2010
5. Loretta Napoleoni, ISIS. Negustorii de oameni, Editura Corint, Bucureşti 

2016
6. Mihaela Matei, Islamul politic şi democratic între reformă, interpretare şi 

jihad, Editura Rao, Bucureşti 2011.
7. Mark Bourrie, ISIS. Jocul morţii. Martiri, asasinate şi fascinaţie, Editura 

Corint, Bucureşti, 2016
8. Michael Weiss, Hassan Hassan, ISIS. Armata Jihadului, Editura Corint, 

Bucureşti, 2016

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(30)/2017 237

METASECURITATEA – UN CONCEPT 
CU GEOMETRIE INTEMPESTIVĂ

METASECURITY - A CONCEPT WITH 
INTEGRATED GEOMETRY

Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU1*

Rezumat

Acest articol reprezintă o încercare de definire, analizare şi ilustrare 
a metasecurităţii prin comparaţie cu metalogica, metamatematica şi 
metapsihologia.

Lucrarea este rezultatul unei cercetări ştiinţifice cu privire la reflectarea 
logică şi la modalităţile de cunoaştere a ştiinţei securităţii care astăzi nu sunt 
acceptate unanim fiind diferite de la ţară la ţară.

Cuvinte cheie: metasecuritate, metalogica, metamatematica, metapsihologia, 
ştiinţa securităţii.

Abstract

The present article is an attempt to define, to underline and to illustrate 
metasecurity through comparison whith metalogics, metamathematics and 
metapsychology. The paper is the result of scientific research on logic thinking 
and the modalities of knowledge of the security science which today are not 
entirely accepted being differently perceived from country to country.

Keywords: metasecurity, metalogics, metamathematics, metapsychology, 
security science

Cuvântul „meta”, din limba greacă, înseamnă „după” şi este un element 
folosit pentru exprimarea noţiunii de transformare sau de schimbare 

(ca exemplu se poate da conceptul de metamorfoză, care înseamnă a-şi schimba 
înfăţişarea prin transformare sau a-şi schimba comportarea ori caracterul).

1 * Prof. univ. dr., membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, E-mail: esiteanu@yahoo.
com
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Metafizica este o parte a filozofiei care tratează principiile ultime, absolute ale 
existenţei; metodă generală de cunoaştere opusă dialecticii.2

Se ştie că metalogica3 este disciplina care studiază fundamentele logicii, 
sistemele logice, expresiile logice şi raporturile dintre acestea. 

Prin similitudine se poate considera că metasecuritatea este o disciplină nouă 
care studiază fundamentele securităţii, sistemele de securitate, expresiile securizante/
insecurizante şi raporturile dintre acestea.

Dacă metamatematica4 este ştiinţa care cercetează teoriile şi adevărurile 
matematice din punct de vedere al logicii matematice, atunci metasecuritatea este 
ştiinţa care cercetează teoriile şi adevărurile securităţii/insecurităţii din punct de 
vedere al logicii securităţii. 

Este vorba de acele legi sau principii ale logicii (1. Principiul identităţii; 
2. principiul noncontradicţiei; 3. principiul terţului exclus; 4. principiul raţiunii 
suficiente) care se aplică şi aici, în domeniul securităţii, ca în oricare alt domeniu de 
activitate, bazat pe o gândire logică. 

Desigur, securitatea sistemelor şi proceselor este o stare sau un rezultat al 
coerenţei şi consistenţei tuturor elementelor şi acţiunilor care se dezvoltă în acestea 
şi ea presupune existenţa unui echilibru dinamic între ameninţări (provocări, sfidări, 
pericole etc.) şi vulnerabilităţile la acestea, iar acest dinamism este însăşi esenţa a 
ceea ce noi numim siguranţă sau securitate, esenţa care se regăseşte, ca o conditio 
sine qua non în funcţionarea tuturor sistemelor şi proceselor, precum şi a întregului 
univers.  

Determinările tuturor elementelor de siguranţă şi securitate a sistemelor şi 
proceselor sunt multiple (practic, mulţimea lor tinde spre infinit), iar menţinerea lor 
într-un echilibru (totdeauna dinamic şi complex) reprezintă, de fapt, osatura a ceea 
ce înţelege toată lumea prin conceptul de securitate.  

Dacă Metapsihicul5 (dincolo de psihic) este un fenomen psihic neobişnuit 
sau care încă nu şi-a găsit o explicaţie ştiinţifică, iar Metapsihologia6 este studiul 
fenomenelor metapsihice, atunci metasecuritatea este un fenomen/proces de 
securitate/insecuritate care încă nu şi-a găsit o explicaţie ştiinţifică suficientă şi foarte 
bine ancorată în teoria şi practica ştiinţei securităţii sistemelor şi proceselor, sau este 
studiul fenomenelor de securitate/insecuritate care încă nu şi-au găsit o explicaţie 
ştiinţifică.

Având în vedere că metastabil înseamnă care aparent e stabil, dar şi 
suprastabil, post-stabil, adică stabilul adus într-o nouă stare, atunci s-ar putea vorbi 
de metasecuritate ca despre ceva (o organizaţie, naţiune, comunitate, un stat, un 

2  Mic dicţionar enciclopedic, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1978, 
p. 601.
3  Ibidem.
4  Ibidem.
5  Ibidem, p. 602.
6  Ibidem.
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grup de state) care aparent are securitate, chiar post-securitate, adică o securitate 
transformată faţă de cea iniţială, o securitate dinamică, o super-securitate, adică o 
securitate de securităţi, o securitate a securităţii, dar şi o ieşire din starea de securitate 
clasică şi trecerea la una de tip nou, care, de fapt, lipseşte sau este altceva decât a fost 
ea, în faza iniţială sau în fazele anterioare. 

Această trecere de la o altă stare securitară, de la o securitate naţională, să 
spunem, la una de tip colectiv, comunitar, de alianţă, de coaliţie etc. s-ar putea să 
asigure un plus de securitate (sub o „umbrelă de securitate”) sau, dimpotrivă,  să 
estompeze şi chiar să distrugă starea normală de securitate, în folosul unei securităţi 
de tip „meta”, care, adesea, se poate dovedi a fi doar o simplă iluzie. 

Este adevărat, în condiţiile actuale, nici un stat din lume nu-şi mai poate 
asigura securitatea de unul singur, prin izolare, neutralitate, neamestec în treburile 
altora etc. etc., întrucât nivelul de insecuritate planetară a atins cote atât de mari, 
încât nici măcar marile puteri nucleare nu mai pot fi sigure de securitatea lor, oricâte 
mijloace ar avea şi oricât de puternice ar fi. 

Mijloacele asimetrice, marea finanţă, grupurile transnaţionale, corporaţiile, fel 
de fel de alte structuri şi reţele de tot felul au devenit atât de numeroase, de puternice 
şi de sofisticate, încât oricând pot produce surprize uriaşe, nu doar la nivel tactic, ci 
şi la nivel strategic. 

Atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 şi cele care au urmat reprezintă 
primul exemplu de acest tip, dar criza financiară care a izbucnit în 2008-2009, 
redeschiderea surprinzătoare a faliei strategice Marea Neagră – Marea Baltică, 
războiul din Siria şi, mai ales apariţia şi dezvoltarea impetuoasă, agresivă şi extrem 
de rapidă a Statului Islamic sunt argumente puternice ale unui tip de insecuritate 
endogenă planetară care ar putea culmina cu o confruntare devastatoare pentru tot 
ce a creat omenirea până în momentul de faţă. Se știe deja că, dupîă unele opinii 
ale oamenilor de știință, n-ar fi pentru prima dată când o civilizația de pe Terra se 
distruge nu doar pe sine, ci tot ce are legătură cu apariția și dezvoltarea sa. Bine ar fi 
ca omenirea să perceapă și să recepționale, așa cum se cuvinte din punct de vedere 
securitar, acest avertisment al cercetătorilor.   

Gigantismul, dinamismul şi reţeaua, noua tehnologie şi capabilitatea media de 
a produce insecuritate cognitivă şi informaţională cu o rapiditate necunoscută până 
azi sunt doar câteva dintre argumentele pro „meta”, atât în domeniul securităţii, cât 
mai ales în cel al insecurităţii, chiar dacă cele două domenii sunt, de fapt, unul singur, 
situat de o parte şi de alta a axei icşilor şi igrecilor (0x şi 0y). 

Trecerea de la o stare de securitate (insecuritate) la o nouă stare este foarte 
complicată, dar necesară şi obligatorie, în condiţiile civilizaţiei actuale. În figura 
de mai jos (Figura nr. 1), sugerăm, principial, acest tip de metamorfoză procesuală 
dinamică din spaţiul securitar, ca şi din cel insecuritar (de fapt, unul şi acelaşi), 
care ar fi şi una dintre modalităţile de cunoaştere şi înţelegere a conceptului de 
metasecuritate.
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Figura nr. 1 Dinamica securității (metasecurității) procesuale

În procesul transformării (trecerii de la starea de securitate şi de insecuritate) 
existentă la timpul t1 la cea existentă la timpul t2, şi de la cea existentă la timpul t2, 
la o nouă stare, cea de la timpul t3 etc. , se preiau în întregime elementele interioare, 
la care se adaugă cele nou intervenite. În cazul nostru, riscul de securitate, definit 
pe intersecţia dintre ameninţări (roşu) şi vulnerabilităţi (violet) este preluat, prin 
procesul transformării) şi încorporat, holistic, în starea de securitate (metasecuritate) 
rezultată în procesul transformării, la timpul t2, spoi t3, …, tn.

În figura de mai sus, starea de securitate (metasecuritate) este colorată cu 
verde, sistemele (procesele) şi sensurile devenirii cu albastru, ameninţările cu roşu, 
modalităţile de reducere a vulnerabilităților la acestea şi de contracarare a lor cu violet, 
iar sistemele (procesele) care se securizează sunt reprezentate prin cercuri de culoare 
albastră de diferite nuanțe. La t2 este preluat sistemul de la t1 plus securitatea internă 
și externă a acestuia, iar la t3 este preluată metasecuritatea cu toate componentele ei 
de la t2 etc.  

Securitatea, în sfera comunităţilor, este, deopotrivă, o problemă socială 
şi una funcţională, care urmăresc să reducă la maxim pagubele materialo-tehnice 
şi pierderile de vieţi omeneşti sau posibilele vătămări ale sănătăţii şi integrităţii 
oamenilor, prin măsuri care să înlăture sau minimizeze insecuritatea sistemelor, 
organizaţiilor, naţiunilor, statelor, inclusiv acele stări şi procese legate de sustragerea, 
modificarea ori disimularea informaţiei.

Asigurarea securităţii se realizează, în principal, datorită capacităţii 
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operaţionale a sistemelor (proprietatea sistemelor) de a-şi îndeplini funcţia şi scopul 
pentru care au fost create, în anumite condiţii specificate (inclusiv în  condiţii de 
mediu), de regulă, ostile şi greu de gestionat.

Rezultă că niciun sistem nu poate fi separat de mediu, dar poate fi evaluat 
numai în funcţie de destinaţia sa, adică în corelaţie cu parametrii funcţionali şi cu 
proprietăţile sale de funcţionare, verificare şi securitate. 

Aşadar, securitatea este, deopotrivă, o funcţie internă a sistemului şi 
procesului, în sensul că fiecare sistem şi proces dispune de un mecanism imunitar şi 
de o caracteristică operaţională feed-back şi, în acelaşi timp, o modalitate de apărare 
şi de adaptare în relaţia cu mediul. Cele două dimensiuni ale securităţii – endogenă 
şi exogenă – se află în relaţia directă cu dinamica sistemelor şi proceselor şi cu cea a 
mediului, se transformă în timp, potrivit necesităţilor şi condiţiilor impuse de viaţa 
sistemului şi procesului şi de condiţionările exterioare. Desigur, nu toate dezvoltările 
şi transformările înseamnă „meta”, dar unele chiar impun o nouă condiţie şi, ca 
atare, o nouă configuraţie a securităţii, care poate însemna un plus de securitate, 
un minus de securitate sau chiar insecuritate. De pildă, alinierea mecanică şi fără 
nici un discernământ a agriculturii româneşti la un trend transformaţional comunitar 
a dus, practic, nu la o metasecuritate alimentară, cum ar fi fost de aşteptat şi cum 
ne-am aşteptat cu toţii în urma aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, ci la 
o metainsecuritate alimentară, cu efecte extrem de grave pentru sănătatea şi viaţa 
populaţiei. 

Sistemele de securitate trebuie să asigure:
- o stare de siguranţă şi de autoprotecţie a conducerii eficiente şi efectului de 

feed-back;
- protecţia informaţiei, a comunicării şi secretul acţiunilor;
- acurateţea, oportunitatea, ubicuitatea şi unitatea informaţională;
- flexibilitatea funcţională, pentru asigurarea continuităţii funcţionale, 

autoreglajului, adaptabilităţii, viabilităţii, logicii sistemice pentru îndeplinirea 
misiunilor în deplină siguranţă.

Opiniile referitoare la structura ştiinţei securităţii şi la statutul acesteia sunt 
contradictorii de genul „cunoştinţele despre securitate şi insecuritate, precum şi 
acţiunile de asigurare a securităţii reprezintă o artă”; „cunoştinţele despre securitate 
şi insecuritate, precum şi acţiunile de asigurarea securităţii reprezintă o ştiinţă” 
sau „cunoştinţele despre securitate şi insecuritate, precum şi acţiunile de asigurarea 
securităţii reprezintă atât o ştiinţă cât şi o artă”.

Cunoştinţele despre securitate/insecuritate şi acţiunile de asigurare a 
securităţii cuprind concepte, teorii, categorii, definiţii, norme, reguli, principii care 
ţin de reflectarea logică şi de modalităţile de cunoaştere a ştiinţei care în prezent nu 
sunt unanim acceptate. Ele sunt diferite de la ţară la ţară, dar şi de la identitate la 
identitate şi chiar de la om la om. Nu toată lumea înţelege acelaşi lucru prin securitate 
şi insecuritate – chiar dacă termenii sunt foarte clari – aşa cum nu toată lumea este 
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dispusă să analizeze conceptul de securitate ca o funcţie a sistemului. Cele mai 
multe controverse se află în asocierea cuvântului „securitate” cu cuvântul „ştiinţă”, 
dar şi cu dialectica securitate-insecuritate, securitate-metasecuritate etc. Astfel, în 
Republica Moldova se studiază securitologia – ştiinţa despre securitatea activităţii 
vitale a omenirii şi a omului7, ştiinţă care are la bază sinteza interdisciplinară. La 
baza constituirii securitologiei, se consideră că ar trebui să stea „cercetările asupra 
experienţei de activitate a oamenilor, a statelor şi a comunităţii mondiale, în 
sensul asigurării securităţii lor, identificarea legităţilor, raporturilor şi principiilor 
de edificare a sistemelor de securitate, analiza comparativă a particularităţilor 
naţionale specifice ale asigurării de către diverse state a securităţii interne şi 
externe”8, prognozarea pericolelor, ameninţărilor şi agresiunilor etc. De asemenea, în 
Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” din Republica Moldova, 
există o şcoală doctorală de „Ştiinţe Militare şi de Securitate”. Ion Rusandu şi 
Victor Juc9 propun o abordare logico-gnoseologică a securităţii, deoarece aceasta ar 
fi acceptabilă pentru că securitatea „trebuie asigurată în toate modelele dezvoltării 
umane”, întrucât securitatea „reprezintă una dintre caracteristicile fundamentale şi 
universale ale existenţei umane, indiferent de forma şi proporţiile acesteia”.

Este necesară o punere de acord între oamenii de ştiinţă care studiază 
domeniul securităţii pentru a stabili structura ştiinţei securităţii, respectiv: obiectul 
de studiu, obiectivele ştiinţei securităţii, teoria generală a ştiinţei securităţii şi arta 
securităţii. Metasecuritatea este securitatea transformată, devenită, trecută într-o altă 
dimensiune. Această nouă dimensiune, rezultată dintr-un proces de transformare, 
poate deveni, deopotrivă: 

- o securitate superioară;
- o securitate a securităţii; 
- o securitate a inter-securităţi (de exemplu: o intersecţie sau o reuniune între mai 

multe tipuri de securitate: alimentară, ecologică, rutieră, mediatică, informaţională, 
civilă, medicală, militară etc.); 

- insecuritate. 
Cunoştinţele despre securitate/insecuritate aparţin deocamdată domeniului 

faptelor/ evenimentelor de securitate/insecuritate şi, de aceea, se poate presupune că 
obiectivul de studiu al ştiinţei securităţii este acţiunea de insecuritate versus acţiunea 
de securitate.

Dualismul recesiv insecuritate-securitate poate fi asemănat cu cel de conflict-
armonie.

Acţiunea de asigurare a securităţii se încadrează între violenţă şi nonviolenţă, 
prima fiind o acţiune militară, adică „forţa încastrată în lege” ca acţiune a unui 
7  Ion Rusandu, Victor Juc, Asigurarea securităţii umanitare durabile: probleme şi perspective, Institutul Integrare 
Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Revista de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice, 
nr. 2(153)/2010, Chişinău, p. 124.
8  Ibidem.
9  Ibidem.
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guvern (stat) căci aceasta foloseşte forţa armată, poliţia şi alte instituţii (SRI, SIE, 
Jandarmeria, Parchete etc.) pentru a-şi impune voinţa. Deci, prin violenţă oficială 
(constituţională) se menţine ordinea şi siguranţa naţională în scopul paradoxal de a 
soluţiona paşnic disensiunile. În fond, ameninţarea cu violenţa ajută ca viaţa societăţii 
să se desfăşoare nonviolent. 

Dar însăşi această raţiune – departe de a fi suficientă – este, la rândul ei, o 
modalitate extrem de sensibilă şi de ingrată de a delimita binele de rău, legitimitatea 
de ilegitimitate, abuzul de datorie, disproporţionalitatea de proporţionalitate, 
dictatura de fermitate, sinceritatea de manipulare, misiunea de protecţia şi securitate 
a valorilor de exercitarea excesivă şi discreţionară a puterii şi voinţei celui puternic 
şi, la urma urmei, securitatea de meta securitate, securitatea de insecuritate. 

Conţinutul şi fizionomia acţiunilor de insecuritate-securitate sunt părţi ale 
acţiunilor umane. Ca tip de acţiuni sociale, acţiunile de insecuritate sunt provocate 
de agenţi ai ameninţărilor sau agresiunilor care au ca scop să dezorganizeze sistemul 
de acţiuni al unui stat, unei organizaţii etc., vătămarea sau uciderea cetăţenilor sau 
distrugeri tehnico-materiale, informaţionale etc.

Acţiunile de securitate au unele similitudini cu acţiunile militare, dar şi unele 
deosebiri care provin din natura agenţilor implicaţi în acţiunea insecuritate-securitate, 
din scopul acţiunii, dar mai ales din mijloacele utilizate de agenţii insecurităţii şi de 
cei care aparţin forţelor de securitate.

Este necesar ca teoria generală a ştiinţei securităţii să reprezinte un sistem de 
propoziţii organizate logic şi care să conţină informaţiile referitoare la toate elementele 
din compunerea acţiunii de securitate/insecuritate şi la relaţiile (raporturile) stabilite 
între ele, dar şi între ele şi întreg (acţiunile agenţilor agresiunilor şi agenţilor de 
securitate ca un tot unitar), între acţiunile de securitate şi celelalte categorii ale 
acţiunilor umane, precum şi între acţiunile de securitate şi acţiunea umană în general.10

Cercetarea ştiinţifică a domeniului securităţii trebuie să aibă ca scop elaborarea 
şi dezvoltarea teoriei generale a ştiinţei securităţii. Considerăm că teoria generală a 
ştiinţei securităţii trebuie să conţină: sistemul categorial, sistemul de propoziţii şi 
metodologia (pentru investigarea obiectului de studiu al ştiinţei securităţii).11

Acţiunile de securitate sunt: de prevenire, de protecţie, de contracarare şi de 
diminuare a acţiunilor, fenomenelor şi proceselor de insecuritate provocate de om, 
tehnică şi de natură.

Astăzi, unele dintre cele mai periculoase provocări, tensiuni, ameninţări şi 
agresiuni etc. sunt atacurile cibernetice efectuate de indivizi, state şi alte identităţi, 
organizaţii, reţele etc. care dezorganizează sistemele informaţionale de pe întreaga 
planetă, cu scopul de a fura informaţii, de a câştiga sume mari de bani sau diverse 
produse şi bunuri, de a destabiliza funcţionarea serviciilor medicale, financiar-bancare, 
comunicaţiile mass-media, sistemele C4ISR, sistemele de arme, aprovizionarea 

10  Colectiv de autori . membri ai AOŞR, Tratat de Ştiinţă Militară, Vol. I, Editura Militară, Bucureşti, 2001, p. 22.
11  Colectiv, op. cit., p. 22.
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cu energie electrică, gaze, apă etc. Războiul informaţional şi cibernetic trebuie 
contracarat de serviciile/instituţiile de securitate.

Desigur, acestea sunt acţiuni din sfera de cuprindere a ceea ce numim 
insecuritate, dar unele dintre acestea sunt şi efecte ale unor desfăşurări în planul 
metasecurităţii, al transformării securităţii, al fazelor de „dincolo de securitate”. 

În domeniul securităţii, cercetătorii şi specialiştii trebuie să elaboreze o 
teorie generală în care să definească sistemul de categorii şi noţiuni de securitate 
bine închegat şi coerent. Acest sistem categorial conţine noţiuni principale/esenţiale 
necesare cercetării fenomenelor şi proceselor de insecuritate-securitate şi rezolvării 
problemelor practice de securitate. Considerăm că, printre categoriile fundamentale 
ale ştiinţei securităţii, ar trebui situate şi următoarele: fenomene, procese şi acţiuni de 
insecuritate, acţiuni de securitate, scop de securitate (misiune de securitate), norme 
şi reguli de asigurare a securităţii, forţe de securitate, potenţial de securitate, putere 
de acţiune, mijloace militare, armament şi echipamente militare, operaţii (luptă) de 
securitate, surprindere, siguranţă, manevră, atac, apărare etc. Aceste elemente nu 
trebuie confundate cu cele ale acţiunii militare specifică războiului, nici cu elementele 
pe care le conţin ştiinţele militare, chiar dacă există – şi vor exista mereu – multe 
similitudini. 

Trebuie să precizez – aşa cum am mai făcut-o şi cum au mai făcut-o şi alţii – 
că, între ştiinţa securităţii sau ştiinţele securităţii şi ştiinţele militare, nu există, după 
părerea noastră, identităţi, ci doar unele similitudini. Cele două concepte – securitate 
şi apărare – nu reprezintă acelaşi lucru. Apărarea este o acţiune specifică războiului, 
oricărui tip de război, de la cel clasic la cel economic, la cel mediatic sau la cel cognitiv, 
pe când securitatea este o condiţie absolut necesară pentru funcţionarea sistemelor şi 
proceselor. Deci, securitatea este o funcţie a existenţei şi funcţionalităţii sistemelor 
şi proceselor, pe când apărarea (exercitată prin politici, strategii, dispozitive, acţiuni 
şi resurse defensive, ofensive sau integrate) este o acţiune specifică războiului şi 
asumată ca atare. 

După opinia noastră, aceste precizări sunt foarte necesare, întrucât ele ajută la 
înlăturarea unor confuzii care se fac fie datorită acelui principiu important din logica 
clasică, numit ignoratio elenchi (ignorarea chestiunii), fie din necunoaştere, fie în 
mod intenţionat, urmărindu-se slăbirea capacităţii de apărare a unei ţări sau alteia 
sau, şi mai rău, distrugerea acesteia. 

În ştiinţa securităţii, la fel ca şi în ştiinţa militară, se utilizează unele concepte de 
contrarii, adică unele cupluri de contrarii: atac-contraatac, apărare-ofensivă, spaţiu-
timp, lovire-protecţie, forţe tehnico-materiale – forţe morale, siguranţă-surprindere, 
securitate-insecuritate etc., cu ajutorul cărora se constituie sistemele de gândire 
pentru asigurarea securităţii. Acestor concepte de contrarii le sunt caracteristice 
câteva tipuri/feluri de relaţii: 

- relaţia de contrarietate;
- relaţia de opoziţie;
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- relaţia de contradicţie;
- relaţia de conflict.
În procesualitatea transformării, a trecerii dincolo de ceea ce există, aceste 

raporturi se pot schimba radical. De regulă, aceste raporturi definite de pătratul logic 
nu sunt imuabile din perspectiva analizei de securitate, care se supune unei logici 
în care caracteristica principală a mişcării şi transformării nu este linearitatea, ci 
nelinearitatea. În acest caz, în paradigma securităţii intervine un al tip de determinism 
– determinismul dinamic şi complex, a cărei esenţă este, aşa cum spuneam, 
nelinearitatea sau non-linearitatea. Efectul transformării este sau poate fi unul extrem 
de complex care poate duce nu neapărat la o nouă formă de securitate, ci chiar la 
una de insecuritate. Pot interveni relaţii de tip asimetric, de tip non-simetric şi chiar 
haotic şi, de aceea, este foarte important ca monitorizarea stării de securitate să se 
realizeze pe baza unor indicatori de stare şi de dinamică, prin care să se cunoască tot 
timpul starea efectivă a sistemelor şi proceselor şi, pe cât posibil, să se anticipeze 
stările de anormalitate şi de precriză. 

Relaţia de opoziţie este întrebuinţată frecvent, dar ea nu trebuie absolutizată. 
Cuplul insecuritate-securitate este cel mai cunoscut în ştiinţa securităţii, unde apare 
într-o serie care are anumite momente, stări, situaţii şi legături diverse în care sau pe 
timpul cărora opoziţia se micşorează sau creşte, evident, între anumite limite. Dar, 
deşi acest raport pare a fi supus teoriei jocurilor strategice cu sumă nulă, în realitate, 
în relaţia securitate/insecuritate, nu există doar complementaritate, ci şi posibilitatea 
de a se întâmpla orice.

Opoziţia termenilor se înfăţişează în lupta dintre agenţii insecurităţii şi cei ai 
securităţii prin valorile diferite pe care le iau în anumite momente şi situaţii şi prin 
influenţe diverse manifestate în pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de securitate. 
Prin relaţia de asimetrie, se înţelege faptul că în orice cuplu unul dintre termeni este 
preponderent, având superioritate în raport cu celălalt în anumite etape, momente şi 
în condiţii bine determinate. Asimetria este o caracteristică esenţială a luptelor care 
se dau între agenţii ameninţărilor sau agresiunilor şi cei ai forţelor de securitate, 
dar şi a conceptelor ştiinţei securităţii, ca prevedere/avertizare împotriva erorii de 
a considera că în situaţia utilizării unor mijloace tehnice similare cele două părţi 
(securitate/insecuritate) vor folosi aceleaşi procedee şi vor folosi aceleaşi concepţii 
tactice, operative sau strategice. Relaţia de inversiune înseamnă proprietatea unor 
forme sau procedee de acţiune/luptă de a se transforma alternativ şi de a folosi 
procedee tactice diferite faţă de planul strategic (aşa, de exemplu, apărarea s-ar putea 
transforma în ofensivă sau invers – de la ofensivă s-ar putea trece în apărare, dar şi 
în alte forme prin combinarea celor două şi includerea unor procedee mai mult sau 
mai puţin cunoscute, cum ar fi cele folosite în războaiele de gherilă sau în acţiunile 
de tip terorist).

Referitor la securitate, încă nu s-a formulat, ca în alte discipline şi/sau 
ştiinţe, o concepţie unanim recunoscută în lume, ci diverse concepţii/concepte, 
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diferite de la o ţară la alta, care au teorii şi metode proprii, bazate pe o cunoaştere 
empirică, substanţialistă, practică şi istorică a acţiunilor insecurizante ale omului 
îndreptate împotriva celorlalţi oameni şi împotriva planetei Pământ şi pe o descriere 
a domeniului securităţii/insecurităţii; dar astăzi se impune ca obiectul securităţii 
să cuprindă şi studiul aspectelor structurale şi sistematice pe baza unei analize 
axiomatice, organizaţionale şi recursive şi unei noi metode de investigare/cercetare şi 
modelare a stărilor evenimentelor, dar şi a situaţiilor din domeniul securităţii. Numai 
astfel s-ar putea elabora, organiza şi justifica academic teoriile, principiile şi legile 
asigurării securităţii şi explica ştiinţific conexiunea acestora cu celelalte fenomene 
sociale, politice, economice şi militare, respectiv cu alte ştiinţe.12

Există o mare deosebire între obiectul ştiinţei securităţii şi obiectele celorlalte 
ştiinţe deoarece securitatea sistemelor, organizaţiilor, naţiunilor, statelor etc. trebuie 
tratată pe baza tehnicii de fiabilitate şi viabilitate, dar şi a metodelor noi conform 
caracterului integronic al securităţii.

Din cauza intereselor divergente vor exista mereu competiţii, confruntări, crize, 
conflicte şi războaie de toate felurile: economice, tehnice, informatice, cibernetice, 
psihologice, financiare, climatice, geofizice, geopolitice etc. Deci războiul este 
continuu, iar când violenţa scade urmează o scurtă perioadă de pace, aceasta fiind 
partea mai domoală şi un pic mai umană a războiului (perioada dintre două războaie).

Pericolele şi ameninţările sunt extrem de numeroase, aproape imense încât 
nu este posibilă cunoaşterea şi înţelegerea tuturor pericolelor şi ameninţărilor, iar 
vulnerabilităţile sunt din ce în ce mai mari.

Aproape toate acţiunile oamenilor au partea lor de pericole, ameninţări, 
agresiuni care îi lovesc pe semenii lor acolo unde sunt mai vulnerabili (idealuri, 
gândire, sănătate, sentimente etc.).

Ştiinţa militară este „un sistem de cunoştinţe referitoare la legile şi principiile 
luptei armate, la normele şi formele de organizare, pregătire şi întrebuinţare a 
forţelor armate, la metodele şi procedeele acţiunilor militare”13.

Ştiinţa securităţii a ajuns, astăzi, la un anumit nivel de generalitate teoretică 
şi tinde să se înscrie în planul filosofiei ştiinţei relaţionale; în sfera categoriilor 
sale sunt diferite concepte calitative şi cantitative, ştiinţa securităţii bazându-se pe 
raţionamente prin inferenţă, dar şi prin calcule matematice într-un raport echilibrat 
dintre adevăr (realitate) şi exactitate. În ceea ce priveşte maniera holistică din 
securitate, este deosebit de importantă astăzi relaţia securităţii cu publicul/lumea, 
adică cu exteriorul/mediul. Altfel apare pericolul izolării instituţiilor de securitate 
de public/lume şi de a se închide într-un limbaj esoteric, de neînţeles pentru publicul 
larg, ceea ce ar implica un succes parţial al acţiunilor de securitate.

Având în vedere definiţia ştiinţei militare, s-ar putea da o definiţie asemănătoare 
ştiinţei securităţii, pornind de la observaţia că obiectul ştiinţei securităţii, care este o 
12  Colectiv de autori, coordonator ştiinţific Valentin Arsenie, Tratat de Ştiinţă Militară, Vol. I, Editura Militară, 
Bucureşti, 2001, p. 19.
13  Colectiv autori, op. cit., p. 21.
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ştiinţă a stării, dar şi acţiunii şi reacţiei pentru asigurarea şi menţinerea acestei stări a 
sistemelor şi proceselor în parametri ei normali, de funcţiune. Ea are însă un caracter 
particular faţă de celelalte discipline care studiază crizele şi conflictele. 

Necesitatea unei ştiinţe a securităţii constă în faptul că ea poate oferi factorilor 
de decizie politico-militari şi specialiştilor în domeniul securităţii cunoştinţe şi 
soluţii eficace şi eficiente în scopul educării cetăţenilor, organizării, planificării şi 
coordonării acţiunilor de asigurare a securităţii şi pregătirii optime a forţelor de 
securitate, precum şi stabilirii unor procedee şi metode de acţiuni anti şi contra-
teroriste care să se execute cu succes în noul mediu de securitate din secolul XXI. 
În acest context, considerăm că se poate spune că obiectul de studiu al acestei ştiinţe 
îl reprezintă toate acţiunile menite să asigure securitatea în toate organizaţiile şi 
domeniile societăţii omeneşti şi la toate nivelurile de organizare, atât pe timp de 
pace, cât şi în timp de război.14

Acţiunile de asigurare a securităţii sunt multiple, dar ele se pot clasifica astfel: 
acţiuni de securitate prin esenţă (acţiuni de contracarare a pericolelor şi ameninţărilor 
la adresa securităţii sistemelor şi proceselor); acţiuni de securitate prin destinaţie 
(sunt acţiuni necesare pentru îndeplinirea unei misiuni de către forţele de securitate) 
şi acţiuni asociate securităţii; toate acestea se înscriu între neletalitate şi letalitate şi 
se desfăşoară în câmpul de securitate. 

Acţiunile de securitate sunt fundamentate pe o relaţie socio-politică complexă, 
care apare ca urmare a conflictului dintre grupări şi grupuri umane în forme violente 
sau nonviolente. Unele ţin de natura conflictuală a sistemelor şi proceselor, în sensul 
că acolo unde nu există conflict nu există mişcare şi nici dezvoltare, altele – cele 
endogene – sunt induse de disfuncţii interne, sau (cele exogene) de pericole şi 
ameninţări care vin din afara lor.

Acţiunile de securitate au asemănări cu celelalte categorii de acţiuni sociale, însă 
şi unele deosebiri care se datorează naturii agentului de securitate, scopului acţiunii de 
asigurare a securităţii şi mijloacelor folosite în acest sens. Însă, adesea, dinamica lor 
deosebit de complexă împinge starea de securitate spre un „dincolo de ceea ce este”, 
iar acesta poate să însemne o amplificare a acesteia, adică o metasecuritate pozitivă, 
ca în Figura nr. 1, sau una negativă, iar pentru unele componente ale sistemelor şi 
proceselor, chiar una de insecuritate.

Noi credem că toate aceste posibile transformări în planul mecanismelor de 
securitate se cer bine studiate, tocmai pentru a identifica din timp efectele insecuritare 
sau contra-securitare, prin vulnerabilizarea unor sisteme sau unor componente ale 
acestora. Exemplul de mai sus privind generarea, de către metasecuritatea alimentară 
specifică Uniunii Europene şi în care România a intrat orbeşte, o insecuritate 
alimentară gravă a ţării noastre este, credem, concludent.  

Metamorfozarea scopului politic în scop şi obiectiv de securitate ascunde 
esenţa politică a acţiunilor de asigurare a securităţii şi rolul primordial al factorului 
14  Eugen Siteanu, Andronic Benoni, Etica şi securitatea internaţională, Univers Strategic, nr 4(28)/2016, p. 111-123
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politic.15 
Domeniul securităţii cuprinde domeniul militar şi domeniul civil. A nu se 

confunda însă domeniul securităţii cu cel al apărării. Dacă securitatea este o stare 
necesară funcţionării în siguranţă a sistemelor şi proceselor, care se realizează 
printr-o dinamică foarte complexă, adaptată în permanenţă unei realităţi la fel de 
dinamice şi de complexe, apărarea (inclusiv apărarea militară, care este un summum 
al apărării) este acţiunea in extremis pentru slujirea unui interes vital (în cazul nostru 
de supravieţuire), dar care presupune menţinerea unui potenţial reactiv totdeauna 
activ, extrem de bine pregătit şi înalt calificat pentru a exercita cele două funcţii 
importante ale defensivei: descurajarea oricărui posibil inamic şi o capacitate ridicată 
de ripostă naţională şi/sau în context aliat. 

Domeniul securităţii (naţionale, europene, euroatlatnice, internaţionale, 
globale) se caracterizează prin integralitate, unitate şi coerenţă, reprezentând, alături 
de celelalte două – prosperitate şi libertate – însăşi esenţa condiţiei umane pe planeta 
Pământ. De aceea, acest domeniu poate fi descris printr-o serie coerentă de propoziţii 
care sunt structurate pe baza relaţiei de deductibilitate şi printr-un ansamblu de 
simboluri, relaţii matematice, diagrame, optimizări, scheme, definiţii, teoreme, 
modele cibernetice, concepte noi (conceptul de eroare, conceptul de toleranţă la erori, 
conceptul de securitate, conceptul de securitate deplină, conceptul de descurajare 
sistemică etc.), analiza şi sinteza sistemelor de securitate, algoritmi de analiză şi 
sinteză, modelarea managementului sistemelor de securitate, managementul 
riscului, metodologia de evaluare a riscului pe bază de matrice, relaţionalitatea 
securitate-asigurare, operaţionalitatea sistemelor de securitate, evaluarea sistemelor 
de securitate, restabilirea procesuală, securitatea informaţională şi mecanismul de 
securitate etc.

Din această lungă serie de propoziţii fac parte şi axiomele şi, de aceea, 
teoria generală a ştiinţei securităţii are atât caracter de sistem logic, cât şi de 
sistem axiomatic. Axiomele ştiinţei securităţii apar sub forma unor principii care 
guvernează confruntarea dintre cele două forţe care generează cele două stări: 
securitate-insecuritate, sau sub forma unor legi (raporturi/expresii esenţiale, necesare, 
repetabile şi stabile între elemente interne ale ciocnirilor dintre forţele insecurităţii 
şi forţele de securitate, dar şi între acestea şi celelalte sfere ale vieţii sociale care 
influenţează pregătirea şi desfăşurarea acţiunii de luptă între forţele securităţii şi 
agenţii insecurităţii, ai agresiunilor contra normalităţii). Toate acestea sunt organizate 
şi explicate logic şi sunt sistematizate pentru a asigura universul specializat al 
discursului teoretic al fenomenelor, proceselor şi acţiunilor de insecuritate-securitate.

Oamenii de ştiinţă care cercetează domeniul securităţii sunt chemaţi astăzi 
să analizeze, să studieze, să formuleze, în mod coerent şi inteligibil, legile ştiinţei 
securităţii, legile acţiunilor de securitate-insecuritate, precum şi pe cele ale 
transformării şi devenirii în spaţiul securitar-insecuritar, ca propoziţii esenţiale ale 
15  Colectiv de autori, op. cit., pp. 21-22.
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teoriei generale a ştiinţei securităţii şi metasecurităţii, ale teoriei securităţii, care îi 
dau acesteia legitimitate, consistenţă şi obiectivitate. 

Atât acţiunile insecuritare, cât şi cele de asigurare a securităţii se încadrează 
între un scop (respectiv misiune) şi îndeplinirea misiunii (rezultatul acţiunii), pe baza 
unor legi de fiinţare (legi genetice, legi de structură, legi de relaţie-corelaţie etc.) şi 
unor legi de dinamică (acţiune). Una din legile genetice este principiul acţiunii şi 
reacţiunii, care este universal valabil în orice acţiune umană. O lege de structură 
foarte cunoscută în domeniul militar este concordanţa dintre scop, forţe şi mijloace 
la dispoziţie. Legea de corelaţie din ştiinţa militară este legea dependenţei formelor şi 
proceselor acţiunilor militare de nivelul dezvoltării armatei şi echipamentelor militare, 
lege valabilă şi în domeniul ştiinţei securităţii. Legile amintite anterior au caracter 
general, dar aplicate în realizarea unor scopuri de securitate, prin folosirea agenţilor 
care provoacă insecuritate şi a agenţilor forţei de securitate în condiţii variate între 
violenţă şi non-violenţă, aceste legi devin specifice şi domeniului securităţii.

Sigur că în domeniul securităţii-insecurităţii acţionează şi alte legi, însă ele 
trebuie descoperite şi verificate pentru a reflecta raporturi reale de tip logic, proprii 
acţiunilor de insecuritate-securitate. Multe dintre aceste legi determină procesul 
transformaţional din cadrul securităţii, inclusiv procesualitatea trecerii dincolo de 
securitate, care poate însemna supra securitate, securitate maximă, securitate absolută 
sau, dimpotrivă, insecuritate, nesiguranţă, incertitudine şi chiar haos insecuritar.

În Figura nr. 2, prezentăm o modalitate de impact al unora dintre ştiinţe în ceea 
ce noi numim ştiinţa securităţii. Este normal ca într-o astfel de ştiinţă să se întâlnească 
noţiuni şi concepte din toate celelalte ştiinţe, întrucât, securitatea, ca şi prosperitatea 
şi libertatea, face parte din esenţa condiţiei umane, este ea însăşi o condiţie necesară 
a existenţei şi fiinţării omului şi societăţii omeneşti pe planeta Pământ. 

Figura nr. 2 Discipline care se regăsesc în someniul securității
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Cercetarea acţiunilor de securitate-insecuritate are ca scop să descopere noi 
aspecte asupra cunoaşterii manierei în care se manifestă legile şi principiile cărora li 
se supun aceste acţiuni în funcţie de creşterile calitative înregistrate de noile mijloace 
tehnice şi de noile condiţii din societatea cunoaşterii (epistemologică) care dezvăluie 
numeroasele aspecte de manifestare a acţiunilor de securitate-insecuritate. De 
asemenea, cercetătorii trebuie să elaboreze un tablou coerent al tuturor disciplinelor 
care studiază domeniul securităţii (Figura nr. 2), să descopere determinările 
şi condiţionările reciproce între acţiunile de securitate şi celelalte categorii de 
acţiuni sociale şi militare, să analizeze transformările relaţionale şi funcţionale 
care influenţează acţiunile de securitate. În noile condiţii ale războiului terorist şi 
contraterorist, este absolut necesar să se conceapă, proiecteze şi construiască sisteme 
de securitate fiabile, viabile, stabile şi flexibile în acelaşi timp etc.

Ca procese reale, dar şi gândite, acţiunile de securitate-insecuritate se manifestă 
sub forma realităţii bazate pe legităţi, evident, obiective şi sub forma determinismului 
social, dar şi sub formă de concepte, teorii, doctrine care au o independenţă relativă 
şi un rol important în pregătirea, organizarea, planificarea şi condiţionarea acţiunilor 
de securitate şi, la polul opus, a celor de insecuritate.

Complexitatea şi dinamica acţiunilor de insecuritate-securitate şi schimbările 
frecvente ale condiţiilor în care se desfăşoară aceste acţiuni determină ca fiecare 
situaţie de insecuritate-securitate să aibă specificul ei şi, într-un anumit sens, 
fie chiar unică şi irepetabilă (să nu fie identică cu alta). Deşi fiecare situaţie sau 
eveniment de insecuritate-securitate e un unicat, ea/el conţine toate elementele 
generale, particulare şi singulare ale domeniului, unele care se repetă, altele care 
apar doar o singură dată. Dar, din faptul că unele dintre situaţii/evenimente sunt 
unice şi irepetabile, iar altele se schimbă în timp, nu rezultă cu necesitate că ele sunt 
sau ar fi incompatibile cu principiile şi legile generale ale organizării, planificării şi 
ducerii acţiunilor de securitate şi cu existenţa unei ştiinţe a securităţii. Specificitatea 
şi unicitatea, ca şi irepetabilitatea unor evenimente şi situaţii nu înseamnă negarea 
legităţii, ci doar afirmarea unicităţii şi a irepetabilităţii, ceea ce este foarte important 
în înţelegerea alterităţii a aleatoriului şi, prin urmare, a necesităţii analizei ştiinţifice 
a evenimentelor şi situaţiilor, tocmai pentru a pregăti din timp reacţia securitară în 
situaţii incerte, mai ales când intervin acele procese transformaţionale imprevizibile 
care generează trecerea dincolo de ceea ce este evident, dincolo de ceea ce înseamnă, 
în mod obişnuit, securitate. 

În consecinţă, pentru succesul acţiunii de securitate, nu trebuie să ne bazăm pe 
reţete, pe formule-şablon, sau pe soluţii prestabilite, ci pe un raţionament (o gândire) 
flexibil, capabil să inventeze pentru fiecare situaţie nouă un mod de acţiune care 
să corespundă întrutotul situaţiei concrete. În investigarea obiectului de studiu al 
securităţii, trebuie utilizate metode şi procedee ale diverselor curente filosofice şi 
ştiinţifice. În ştiinţa securităţii se pot utiliza o serie de metode şi procedee comune 
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sau nu unor ştiinţe ori împrumutate din alte ştiinţe, cum ar fi: metode analitice 
(inducţia, deducţia, abstractizarea, concretizarea, analiza de caz), metodele empirice 
(observaţia şi experimentul), metoda structurală, metoda dialectică, modelarea şi 
simularea, metoda aplicaţiilor şi jocurilor de război (din ştiinţa militară) şi altele, 
dar şi metode specifice ştiinţei securităţii cum ar fi, de exemplu, metoda practică de 
deghizare şi filaj.

În mediul academic din Republica Moldova, se consideră că „securitologia 
trebuie să facă analiza şi generalizarea sistematică a concepţiilor, doctrinelor, politicii, 
strategiei securităţii diferitelor ţări, precum şi a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice 
în acest domeniu. Obiectul general al investigaţiilor securitologiei îl constituie 
umanitatea, care include în sine statele, societăţile şi persoanele particulare, iar 
obiectul concret al cercetării este activitatea acestora pentru asigurarea securităţii 
activităţii lor vitale şi a securităţii condiţiilor naturale de viaţă în cadrul noosferei”16. 
De securitatea umanităţii depinde, în mare parte, însăşi supravieţuirea speciei umane, 
căci securitatea este condiţia necesară a existenţei acesteia, adică a oamenilor (a 
indivizilor, comunităţilor, naţiunilor şi întregii lumi) la toate nivelurile (individual, 
naţional, regional şi global). Cercetarea securităţii/insecurităţii reprezintă una dintre 
cele mai importante caracteristici ale existenţei oamenilor, dar şi un imperativ al 
acesteia, deci o problemă fundamentală a societăţii umane de rezolvarea căreia 
depinde continuarea în condiţii normale, a vieţii pe Planeta Albastră, dar şi salvarea 
acesteia în cazul deteriorării grave a condiţiilor de mediu şi chiar a condiţiei umane. 

Securitatea umană este, aşadar, un concept foarte complex şi se manifestă în 
toate domeniile care ţin de sistemele şi procesualitatea fiinţei umane şi a condiţiei 
umane. Există, fără îndoială, atâtea tipuri de securitate câte tipuri de existenţă şi de 
activitate umană se cunosc pe planeta noastră, dintre care cele mai importante sunt 
următoarele: 

1) securitatea economică (asigurarea unui venit minimum necesar fiecărui 
om);

2) securitatea alimentară (garantarea asigurării principalelor surse de hrană);
3) securitatea medicală (garantarea protecţiei minime împotriva bolilor şi a 

felului nesănătos de viaţă);
4) securitatea ecologică (protecţia oamenilor împotriva deteriorării mediului 

şi dezastrelor naturale);
5) securitatea personală (protecţia oamenilor împotriva violenţelor fizice 

indiferent de sursa lor);
6) securitatea comunităţii (protecţia oamenilor unei comunităţi împotriva 

degradării relaţiilor şi valorilor tradiţionale, violenţei etnice şi sectare);
7) securitatea politică (respectarea drepturilor omului).17 
Desigur, ar trebui adăugate aici securitatea ciberspaţiului, securitatea 

16  Ion Rusandru, Victor Juc, op. cit., p. 124.
17  Ibidem, p. 118.
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informaţiei, securitatea cogniţiei şi chiar securitatea dreptului de a gândi. Iată 
de ce, în cadrul Programului ONU pentru Dezvoltare, în anul 1994, s-a publicat 
Raportul Anual asupra Dezvoltării Umane dedicat, evident, problemei securităţii şi 
care a prezentat conceptul de „securitate umană” ca un nou model de transformare a 
societăţii pe două niveluri: 1) transferul accentului de la securitatea teritorială la cea 
a indivizilor umani şi 2) trecerea de la asigurarea securităţii pe baza achiziţiilor de 
armament la realizarea securităţii pe baza dezvoltării umane durabile (DD). 
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 Sebastian POPESCU

Rezumat

În actuala etapă de dezvoltare a societății omenești, s-a ajuns la 
concluzia că este necesară și utilă, îndeosebi pentru securitatea persoanei, 
dar și pentru buna funcționare a acestui tip de societate în care ne aflăm, 
colectarea, stocarea, prelucrarea și utilizarea unor date cu caracter 
personal ale persoanelor fizice. Aceasta poate să însemne, într-o anumită 
viziune, depersonalizarea persoanei și, pe această bază, vulnerabilizarea și 
insecurizarea ei, sau, într-o altă viziune, care aparține și Uniunii Europene, 
dimpotrivă, protecția persoanei, funcționarea sistemelor securitare și cognitive 
și securitatea ei. Problema este foarte complexă, iar legislația europeană se 
străduiește să o soluționeze. Societatea de tip cognitiv de care tocmai începem 
să ne apropiem cere cu prisosință universalizarea și securitatea monadei sale 
cognitive, adică a omului fizic, a omului-cogniție, celula esențială a acestui 
tip de societate. 

Cuvinte-cheie: date personale, persoană, prelucrare, securitate, protecție, 
regulament 
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Résumé

On a tiré, dans l’étape actuelle de la société humaine, la conclusion 
qu’il est nécessaire et utile, notamment pour la sécurité de la personne, 
mais aussi pour une bonne fonction de ce type de société ou nous vivons, la 
collection, le stockage, l’interprétation et l’utilisation des donnes à caractère 
personnel, des personnes. Ça peut signifier, dans une certaine vision, la 
dépersonnalisation de la personne, donc, en conséquence, la vulnérabilité et 
l’insécurité de celle-là, ou, au contraire, dans une autre vision, qui appartienne 
à l’Union Européenne  aussi, la protection de la personne, la fonction des 
systèmes de sécurité et cognitives et la sécurité de lui-même. Le problème est 
très complexe, et la législation européenne se force le résoudre. La société 
de type cognitive, de laquelle nous justement commençons nous rapprocher, 
demande fermement l’universalisation et la sécurité de sa monade cognitive, 
c’est-à-dire de l’individu, de l’homme-cognition, la cellule essentielle de ce 
type de société.  

Mots-clefs: données personnelles, personne, interprétation, règlement 

La sfârșitul anului 2015, Uniunea Europeană și-a revizuit directiva 
privind confidențialitatea în materie de gestionare a datelor personale, 

concretizată printr-un regulament legislativ cunoscut sub numele de Regulamentul 
general privind protecția datelor (GDPR). Acest document este bazat pe experiența 
europeană și răspunde evoluțiilor și presiunilor securității regionale din ultimi 20 de 
ani. Similitudinile internaționale coincid în problematica protecției vieții private a 
copiilor, care este similară cu Legea privind protecția vieții private a copiilor din 
Statele Unite ale Americii (COPPA). Ca și în cazul COPPA, sancțiunile pentru 
nerespectarea obligațiilor sunt destul de rigide, până la 2% din veniturile brute ale 
companiei care nu se conformează. Companiile care operează în UE au o perioadă 
de grație până în 2017 pentru a-și modifica practicile de afaceri și tehnologii pentru 
a se conforma acestei legi. Regulamentul General de Protecție a Datelor a intrat în 
vigoare pe data de 25 mai 2016 și va fi pus în aplicare începând cu data de 25 mai 
2018.  

Astfel, REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 20161, care are ca scop 
protecţia persoanelor fizice în procesele de prelucrare a datelor cu caracter personal 
şi, evident, asigurarea circulației libere a acestor date; dar și Directiva 95/46/CE 
(adică Regulamentul general privind protecţia datelor) are în vedere armonizarea 
1  REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 
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nivelului de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice 
într-un domeniu atât de sensibil, cum este cel al protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și circulația lor între statele membre. 

La aliniatul (1) din motivarea regulamentului se arată:
„(1)Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și articolul 16 alineatul (1) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei 
persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.”2

Prelucrarea datelor cu caracter personal nu trebuie efectuată oricum. Ea 
trebuie să fie totdeauna în serviciul cetățenilor. Totuși, dreptul la protecţia datelor 
cu caracter personal un drept fundamental, dar nu unic și nici absolut; e necesar ca 
el să fie luat în considerare în raport cu funcţia pe care o îndeplineşte în societate şi 
armonizat și echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul 
proporționalității. 

Acest nou regulament are o caracteristică foarte importantă, care reprezintă, de 
fapt, esența întregului proces de modernizare și actualizare a tuturor mecanismelor și 
proceselor de prelucrare a unor astfel de date. El respectă toate drepturile fundamentale 
şi libertățile, principiile și regulile recunoscute în Cartă, exact așa cum sunt ele 
consacrate în tratate. Este vorba, îndeosebi, de respectarea vieţii private şi de familie, 
a reședinței şi a comunicațiilor, a protecţiei datelor cu caracter personal, a libertăţii 
de gândire, de conştiinţă şi de religie, a libertăţii de exprimare şi de informare, a 
libertăţii de a desfăşura o activitate comercială, a dreptului la o cale de atac eficientă 
şi la un proces echitabil, precum şi a diversității culturale, religioase şi lingvistice.  

Obiectivele şi principiile conținute în Directiva 95/46/CE rămân solide. 
Totuși, Directiva nu a reușit să prevină fragmentarea modului în care se pune în 
aplicare în Uniune cerința și necesitatea de protecţie a datelor și a persoanele, 
insecuritatea juridică sau percepţia publică foarte extinsă din care rezultă că există 
riscuri semnificative pentru protecţia persoanelor fizice, în special în mediile online. 

Diferențele dintre nivelurile de protecţie a drepturilor şi libertăţilor persoanelor 
fizice, îndeosebi a dreptului la protecţia acelor date care au un caracter personal, în 
ceea ce priveşte prelucrarea acestui tip de date din statele membre, pot îngreuna, 
perturba și chiar împiedica libera circulaţie a datelor cu caracter personal în întreaga 
Uniune. 

Prin urmare, aceste diferenţe pot constitui un obstacol serios în desfăşurarea 
de activităţi economice la nivelul Uniunii, pot denatura concurența şi pot împiedica 
autorităţile să îndeplinească responsabilităţile care le revin în temeiul dreptului 
Uniunii. Diferența existentă sau care se creează între nivelurile de protecţie este 
cauzată de existenţa unor deosebiri în ceea ce priveşte transpunerea şi aplicarea 
Directivei 95/46/CE.  
2  Ibidem
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Pentru a se asigura un nivel consecvent şi ridicat de protecţie a persoanelor 
fizice şi pentru a se îndepărta obstacolele din calea circulației datelor cu caracter 
personal în cadrul Uniunii, nivelul protecţiei drepturilor şi libertăţilor persoanelor 
fizice în domeniul prelucrării unor astfel de date ar trebui să fie echivalent în toate 
statele membre. 

În întreaga Uniune, ar trebui asigurată aplicarea permanentă, consistentă şi 
omogenă a normelor în materie de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. În 
ceea ce priveşte respectarea unei obligații legale în prelucrarea datelor cu caracter 
personal, a îndeplinirii unor sarcini care servesc unui interes public sau care rezultă 
din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, este clar că statelor 
membre ar trebui să li se permită să mențină sau să introducă dispoziţii de drept intern 
care să clarifice într-o mai mare măsură aplicarea normelor prezentului regulament. 

În coroborare cu legislaţia generală şi orizontală privind protecţia datelor, prin 
care este pusă în aplicare Directiva 95/46/CE, statele membre dispun de mai multe 
legi sectoriale specifice în domenii care necesită dispoziţii mai precise. 

Acest regulament are calitatea de a oferi și asigura statelor membre o marjă 
mai largă de manevră în specificarea expresă a normelor sale, inclusiv în procesul de 
prelucrare a categoriilor speciale de date cu caracter personal, adică a acelor „date 
sensibile”. În acest sens, prezentul regulament nu exclude dreptul statelor membre 
prin care se stabilesc circumstanțele aferente unor situaţii de prelucrare specifice, 
inclusiv relevarea și instituirea cu o mai mare precizie a condiţiilor în care prelucrarea 
datelor cu caracter personal este legală.  

În întreaga Uniune Europeană, protecţia concretă a datelor cu caracter personal 
necesită nu numai consolidarea şi stabilirea în detaliu a drepturilor persoanelor vizate 
şi a obligaţiilor celor care prelucrează şi decid prelucrarea datelor cu caracter personal, 
ci şi competențe echivalente pentru monitorizarea şi asigurarea conformității cu 
normele de protecţie a datelor cu caracter personal şi sancţiuni echivalente pentru 
infracţiuni în statele membre. Protecţia conferită de prezentul regulament ar trebui 
să vizeze toate persoanele fizice, indiferent de cetățenie sau de locul de reședință al 
acestora, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora. 

Regulamentul acesta nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal care 
privesc persoane juridice şi, în special, întreprinderi cu personalitate juridică, inclusiv 
numele şi tipul de persoană juridică şi datele de contact ale persoanei juridice.  

 
Un aspect important reglementat prin noua decizie este generat de faptul că, 

de multe ori, nu este posibil ca, în momentul colectării acestui tip de date (datele 
cu caracter personal), să se identifice în totalitate și în mod sigur scopul prelucrării 
datelor în domenii de cercetare ştiinţifică. De aceea, este necesar ca, persoanelor 
vizate, să li se permită să îşi exprime consimțământul pentru anumite domenii ale 
cercetării ştiinţifice atunci când sunt respectate standardele etice recunoscute pentru 
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acest domeniu. Persoanele vizate ar trebui să aibă posibilitatea de a-şi exprima 
consimțământul atunci când datele lor personale sunt folosite în anumite proiecte de 
cercetare, iar cei care le folosesc să aibă obligația de a le solicita acest consimțământ 
și de a formula și motivația necesară.  

Un alt aspect deosebit de important este legat de gestionarea datelor genetice 
care ar trebui definite drept date cu caracter personal referitoare la caracteristicile 
genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care rezultă în urma unei 
analize a unei mostre de material biologic al persoanei fizice în cauză, în special a 
unei analize cromozomiale, a unei analize a acidului dezoxiribonucleic (ADN) sau 
a acidului ribonucleic (ARN) sau a unei analize a oricărui alt element ce permite 
obţinerea unor informaţii echivalente.  

Copiii au nevoie de o protecţie specifică a datelor lor cu caracter personal, 
întrucât pot fi mai puţin conștienți de riscurile, de consecinţele, de garanţiile în cauză 
care ar trebui să existe şi de drepturile lor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal. Această protecţie specifică ar trebui să se aplice în special utilizării 
datelor cu caracter personal ale copiilor în scopuri de marketing sau pentru crearea de 
profiluri de personalitate sau de utilizator şi la colectarea datelor cu caracter personal 
privind copiii în momentul utilizării serviciilor oferite direct copiilor. Consimțământul 
titularului răspunderii părintești nu ar trebui să fie necesar în contextul serviciilor de 
prevenire sau consiliere oferite direct copiilor.  

Orice prelucrare de date cu caracter personal trebuie să fie legală şi echitabilă. 
Activitățile de colectare, prelucrare și utilizare a acestor date trebuie să fie transparente. 
Persoanele au dreptul să știe toate aceste lucruri. Principiul transparenței prevede 
că orice informaţii şi comunicări care se referă la prelucrarea respectivelor date cu 
caracter personal impune ca ele să fie accesibile şi ușor de înțeles şi, în acest scop, să 
se utilizeze un limbaj simplu şi clar. 

Acest principiu se referă, în mod deosebit, la informarea persoanelor vizate în 
legătură cu identitatea operatorului şi cu scopurile prelucrării, precum şi la necesitatea 
de a se oferi informații suplimentare, pentru a se asigura o prelucrare echitabilă şi 
transparentă și, în același timp, pentru a fi respectat dreptul persoanelor fizice cărora 
li se colectează și se prelucrează aceste date de a ști de ce se face acest lucru. 

De asemenea, persoanele fizice ar trebui să fie informate cu privire la riscurile, 
normele, garanţiile şi drepturile în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal 
şi cu privire la modul în care să-şi exercite drepturile pe care le au în legătură cu 
prelucrarea. Scopurile specifice ale prelucrării datelor cu caracter personal trebuie să 
fie explicite şi legitime şi să fie determinate la momentul colectării datelor respective. 

Datele cu caracter personal care se colectează în vederea prelucrării trebuie 
să fie adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care 
sunt prelucrate. De aici rezultă că perioada pentru care aceste date sunt stocate este 
și trebuie să fie limitată strict și la minimum. Acest tip de date, fiind cu caracter 
personal, vizând identitatea, calitățile și abilitățile persoanei, trebuie prelucrate numai 
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și numai dacă nu există, în mod rezonabil, alte mijloace prin care să se realizeze 
scopul respectiv. 

Și mai este ceva, foarte important. Din faptul că astfel de date nu sunt și nu 
trebuie să fie păstrate mai mult timp decât este necesar, rezultă că operatorul are 
obligația să stabilească termene pentru ștergere sau pentru o revizuire periodică. 

Sunt necesare, pe lângă toate acestea, și o serie de măsuri rezonabile pentru ca 
datele care sunt inexacte să fie imediat rectificate sau șterse. 

Un alt principiu extrem de important al procesualității culegerii, stocării, 
prelucrării și folosirii datelor cu caracter personal este asigurarea securității și 
confidențialității acestora, atât pentru a nu se permite accesul neautorizat la acestea, 
cât și pentru folosirea echipamentelor în alte scopuri. 
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Cozmin FRUMUȘELU1

Abstract

From the nineteenth century until today, energy security was highlighted 
very strongly as a crucial aspect of national, regional and global security. 
European Union being a great energy consuming force, continues to occupy a 
very fragile global position. Even if the EU adopted an energy policy adapted 
to the new demands by permanently adaptating to the newest geopolitical, 
geoeconomic and geostrategic demands in the purpose of maintaning the 
energy at accessible prices, promoting energy efficiency and the environmental 
protection, the member states failed to reach a common ground. And that is due 
to their own agenda in the energy policy and the delaying of implementation 
of plans and specific strategies to ensure the consuming mass the necessary 
energy demand. This lack of solidarity is the main cause for forfeiture of the 
member states of the European Union in the face of  Russia and her allies.
 
Keywords: agenda, energy, policy, protection, security

Nimeni din ziua de astăzi nu este indiferent la rolul jucat de energie, nu 
numai în cercetare, dar și în industrie, politică și în toată știința bunăstării 

umane. Din primele momente de viață și până în momentul morții, toată civilizația 
umană este dependentă de natură pentru a obține un flux continu de energie, indiferent 
de formele acesteia. Când resursele sunt abundente, există prosperitate și dezvoltare, 
iar când acestea lipsesc. există doar dorința de a le  obține cu orice preț.

Importanța garantării acestei energii este esențială, iar legătura dintre 
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activitățile economice și această garanție a energiei a fost, de mult timp, recunoscută 
de către politicienii lumii. Proiecțiile energetice de la nivel mondial au demonstrat 
că economiile mondiale, care sunt într-o continuă dezvoltare, și nevoile de transport 
vor duce la o cerere tot mai crescută de energie, în special petrol și gaze naturale1.

În aceste condiții, Uniunea Europeană a elaborat o serie de politici energetice 
care sunt conduse de trei obiective2:

- surse de energie sigure care să asigure, în orice moment și în orice loc, 
necesarul de provizii energetice;

- asigurarea că furnizorii de energie operează într-un mediu competitiv și vor 
practica prețuri accesibile pentru locuințe, afaceri și industrii;

- energia consumată să fie sustenabilă, prin scăderea emiisilor gazelor de seră, 
a poluării și a dependenței de combustibilii fosili.

Aceste obiective vor ajuta Uniunea Europeană să treacă peste majoritatea 
provocărilor energetice. Dar, printre acestea, statele membre trec printr-o problemă 
mult mai presantă și aceea că importă peste 50 % din energie, la un cost de aproximativ 
355 de miliarde de euro pe an3, în condițiile în care cererea de combustibili la nivel 
mondial este într-o continuă creștere, iar aceștia sunt tot mai greu de găsit.

Drept urmare, Uniunea Europeană acordă o atenție specială domeniului 
securităţii energetice, deoarece, în prezent, această organizație este una dintre cele 
mai mari consumatoare de resurse energetice și derivate din acestea la nivel global. 

Problematica securității energetice a devenit o grijă și la nivel diplomatic în 
cadrul Uniunii Europene, mai ales după conflictele dintre Rusia și Ucraina când, 
în perioadele de iarnă dintre anii 2006 și 2009, Rusia a încetat, temporar, comerțul 
cu gaze naturale către consumatorii europeni cauzând, astfel, probleme serioase 
de aprovizionare în unele state din Uniune. Sursa acestor conflicte a avut drept 
obiect rețeaua de conducte dintre Federația Rusă și Uniunea Europeană, care a fost 
construită, în mare parte, de U.R.S.S. în perioada anilor 1960-1980. Această rețea de 
conducte tranzitează Ucraina care, la momentul respectiv, era o republică a U.R.S.S.-
ului. 

După căderea blocului sovietic, rușii au încercat să își mențină relația de 
prietenie cu Ucraina prin vânzarea de gaze ieftine către aceasta, motiv pentru care 
Ucraina a câștigat enorm de pe urma gazului care era achiziționat de la ruși ieftin și 
vândut, mai apoi, de către Ucraina, Uniunii Europene mai scump. Dar, după venirea 
lui Vladimir Putin la putere, această înțelegere a ajuns la un sfârșit, deorece Rusia a 
început să pretindă ca Ucraina să plătească prețul întreg practicat pe piața gazului4.

În ciuda încercărilor Comisiei europene de a aplana conflictele dintre cele două 

1  Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu
2  Sanam S Haghighi, Energy Security - The External Legal Relations of the European Union with Major Oil and 
Gas Supplying Countries, Oxford and Portland, Oregon 2007, p. 3.
3  Energy Strategy and Energy Union, în https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union.
4  Lista importatorilor de combustibili minerali, minerale fosile și bunuri produse din prelucrarea acestora, în 
http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS_Map.aspx?nvpm=1||14719|||27|||2|1|1|1|2|1|3|1|1.
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state, primăvara anului 2014 a adus, în prim-plan, un nou conflict pe tema furnizării 
gazelor naturale din Rusia.

În vara anului 2014, pricipala firmă de furnizare a gazelor naturale, Gazprom, 
a întrerupt livrările de gaz către Ucraina deoarece aceasta a refuzat să plătească noile 
prețuri impuse de Federația Rusă, prețuri care au crescut imediat după preluarea 
puterii de la Kiev de  către un guvern majoritar proeuropean, care ar fi dorit 
apropierea relațiilor diplomatice și economice de Uniunea Europeană și îndepărtarea 
de Federația Rusă. Gazprom a fost acuzată de către Occident, în mod regulat, că a 
manipulat exporturile de gaze naturale în așa fel încât Moscova să își poată îndeplini 
obiectivele politice. Dar, acest lucru nu a fost dovedit niciodată. 

Pentru a detensiona situația dintre cele două state, Comisia europeană s-a 
implicat activ în negocierile privind reluarea livrărilor de către Gazprom. În urma 
negocierilor, care au durat câteva luni, s-a ajuns la un acord care a fost semnat 
de către miniștrii energiei ai celor două țări, respectiv, de către Iuri Prodon, din 
partea Ucrainei, și Aleksandr Novak, din partea Rusiei, dar și de către comisarul 
european pentru energie, Günther Oettinger. Pe baza acelui acord, Ucraina urma să 
își îndeplinească atât datoria față de Rusia, cât și obligația furnizării de gaze, până în 
martie 2015.

Cu toate acestea, Rusia, care deține cele mai mari rezerve de gaze naturale 
din lume (47,57 tmc sau 25,02% din rezervele mondiale dovedite de gaz natural de 
pe planetă)5, rămâne și va continua să fie principalul furnizor de energie al Europei, 
chiar și în viitorul previzionat.

Considerăm că, din această cauză, Uniunea Europeană are grijă să nu ajungă 
în aceeași situație precum Ucraina. Conflictul diplomatic și economic dintre cele 
două state a scos în evidență slăbiciunea Ucrainei în fața Federației Ruse, dar și cea 
a Uniunii Europene. În urma acestor evenimente, Comisia europeană a înțeles că 
Uniunea este lipsită de putere atât pe plan energetic, cât și pe plan militar, fapt care 
a fost observat și de către Rusia Aceasta nu a stat prea mult pe gânduri și a continuat 
să își mărească controlul asupra piețelor interne europene de gaze, prin intermediul 
Gazprom, care deține active și achiziționează diferite companii din spațiul european.

În urma anexării Crimeii și a destabilizării voite a Ucrainei, Comisia europeană 
a luat o serie de măsuri care să sancționeaze Federația Rusă, cel puțin din punct de 
vedere politic și economic, astfel6:

- summit-ul U.E.-Rusia a fost anulat și statele membre ale U.E. au decis să nu 
desfășoare obișnuitele întâlniri bilaterale. Discuțiile bilaterale cu Rusia în materie de 
vize, precum și discuțiile privind noul acord dintre U.E. și Rusia au fost suspendate;

- în locul summit-ului G8 de la Soci, în perioada 4-5 iunie 2014, a avut loc, la 
5  Alexander Mercouris, Russia wins energy war in Europe after EU surrenders on Nord Stream 2, în  http://thedu-
ran.com/russia-wins-battle-eu-nord-stream-2/.
6  Topul ţărilor cu cele mai mari rezerve de gaze naturale din lume. LISTA statelor de care va depinde energetic 
întreaga planetă, în http://www.gandul.info/international/topul-tarilor-cu-cele-mai-mari-rezerve-de-gaze-natura-
le-din-lume-lista-statelor-de-care-va-depinde-energetic-intreaga-planeta-8504390.
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Bruxelles, o reuniune G7. De atunci, reuniunile au continuat în cadrul procesului G7;
- țările U.E. au sprijinit, de asemenea, suspendarea negocierilor privind 

aderarea Rusiei la O.C.D.E. (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) 
și la Agenția Internațională a Energiei;

- a fost limitat accesul la piețele de capital primare și secundare din U.E. pentru 
cinci mari instituții financiare ruse cu capital majoritar de stat și pentru filialele 
deținute în majoritate de acestea și stabilite în afara U.E., precum și pentru trei mari 
societăți ruse din domeniul energiei și trei din domeniul apărării;

- au fost impuse interdicții la export și la import în ceea ce privește comerțul 
cu arme;

- au fost stabilite interdicții la export pentru produsele cu dublă utilizare 
destinate unor scopuri militare sau unor utilizatori finali din domeniul militar din 
Rusia;

- a fost restricționat accesul Rusiei la anumite tehnologii și servicii sensibile 
care pot fi utilizate pentru producția și explorarea petrolieră.

Aceste sancțiuni, introduse în vara anului 2014, au fost prelungite și pe 
parcursul anului 2017, din cauză că acordurile, menite să pună capăt conflictului din 
estul Ucrainei, nu au fost respectate nici până în ziua de astăzi. Pe de altă parte, Rusia 
crede că, prin aceste sancțiuni, Uniunea Europeană nu intenționează să protejeze 
Ucraina, ci să își apere propriile interese și să împingă Federația Rusă în jos din punct 
de vedere geopolitic.

Gazprom a fost foarte iritată când Comisia europeană a adoptat un set de 
legi, cunoscut sub denumirea de „al treilea pachet energetic”7, prin care aceasta a 
deschis piața europeană pentru pentru alți concurenți. Astfel, Gazprom nu mai putea 
avea acces exclusiv la rețelele de conducte existente sau în curs de construcție pe 
teritoriul Uniunii Europene. În consecință, guvernul rus a semnat un document pentru 
implementarea pachetului de legi, dar pe care nu îl respectă.

În cele din urmă, tentativa europenilor de a diversifica piața internă a eșuat, și 
asta pentru că noii furnizori nu au putut pune la dispoziție suficiente resurse energetice 
care să acopere consumul statelor membre, iar ceea ce puteau furniza era mult mai 
scump decât gazul rusesc. Iar, din moment ce statele membre ale Uniunii Europene 
nu pot supravețui, momentan, din punct de vedere economic și energetic, fără 
importurile de energie din Rusia, aceasta a devenit mai îngăduitoare, folosindu-se de 
legislația în vigoare și de diferite pretexte pentru a avea acces la produsele energetice 
furnizate de Federația Rusă. Acest lucru vine și în urma construcției de conducte către 
China, rezultând, în acest mod, diversificarea exportului de gaz din Federația Rusă, 
astfel că aceasta nu mai este strict dependentă de piața europeană. Cu alte cuvinte, 
apreciem faptul că, în anumite situații, Federația Rusă ar putea să își aleagă „clienții”, 
dacă va fi necesar, rezultând un risc pe care statele mari consumatoare de energie din 

7  Măsurile restrictive adoptate de UE ca răspuns la criza din Ucraina, în  http://www.consilium.europa.eu/ro/
policies/sanctions/ukraine-crisis/.
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Uniunea Europeană, precum Germania, spre exemplu, nu și-l pot asuma, mai ales că 
magistrala North Stream a fost construită în special pentru a aduce resurse energetice 
din Rusia în această țară, dar și în statele europene de pe coridorul baltic. 

La începutul anului 2017, Uniunea Europeană, la insistențele Germaniei și 
altor state membre din ultimii ani, anunță că, în momentul de față, nu mai există 
o bază legală pentru a construi rețeaua de conducte North Stream-2 care urma să 
ocolească Ucraina și să asigure furnizarea de gaze din Federația Rusă țărilor europene. 
Drept urmare, concluzionăm că Polonia și alte țări est europene vor pierde avantajele 
financiare oferite de tranzitarea gazelor prin teritoriile lor8, acest fapt putând deveni 
și o sursă de potențial conflict politic în interiorul Uniunii Europene, din moment ce 
unele state sprijină impunerea de sancțiuni Rusiei, iar altele continuă să o susțină. 
Dar, în cele din urmă, totul ține de purul interes economic, deoarece, în esență. Nu 
este exclus ca, pe acest fond, să apară neînțelegeri și suspiciuni între statele „care vor 
avea și cele care vor duce lipsă”, iar acest lucru va duce la slăbirea relațiilor dintre 
țările membre, pentru că fiecare își urmărește propriile interese, iar o alianță există 
atâta timp cât toți au de câștigat din asta.

În loc de concluzie

Problema energetică a Uniunii Europene nu și-a găsit pe deplin soluții nici 
în sancționarea Rusiei pentru criza ucraineană, anexarea Crimeii, folosirii de către 
aceasta a resursei energetice ca armă geopolitică etc., nici în căutarea altor furnizori 
și nici în dezvoltarea unor resurse energetice alternative sau neconvenționale. 
Mai mult, Rusia a dezvoltat o relație specială cu China – unul dintre cei mai mari 
consumatori de resurse energetice de pe planetă, a intervenit militar în Siria, s-a 
înarmat până în dinți și a răspuns cu ostilitate politicilor europene și americane. 
Acordul de colaborare și parteneriat dintre Uniunea Europeană și Rusia a înregistrat 
și el hiat-uri, iar planeta Pământ nu a oferit, între timp, și alte resurse energetice care 
să scoată Rusia din jocul strategic energetic european. Chiar dacă, în perioada care 
va urma, mai ales în apropierea iernii următoare, se vor întreprinde unele măsuri 
de soluționare a problemelor de mai sus, securitatea energetică a Uniunii Europene 
în ansamblul ei și cea a statelor care fac parte din Uniune are nevoie de abordări 
mai clare, mai realiste, mai precise și mai consistente. Iar acest lucru nu se poate 
realiza fără participarea Rusiei și a țărilor din Orientul Mijlociu. Dar prelungirea 
sine die a războiului din Siria, intensificarea acțiunilor teroriste ale Statului Islamic, 
bulversarea gravă a Orientului Mijlociu, migrația masivă a populațiilor musulmane 
în marile țări din Uniunea Europeană, complică și mai mult soluționarea directă și 
eficientă a unei dintre cele mai grele și mai complexe probleme ale Uniunii Europene 

8  Parlamentul European adoptă cel de-al treilea pachet energetic, în  http://www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?language=ro&type=IMPRESS&reference=20080616FCS31737.
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– asigurarea pe termen a resurselor energetice de care are mare nevoie și care țin de 
interesul ei strategic vital. 
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Rezumat

Deși există o unitate a lumii în evoluția sa civilizațională, prezentul se 
îndepărtează din ce în ce mai mult de trecut și se apropie foarte periculos, 
uneori în limită de viteză, de un viitor incert, dar promițător și, în același timp, 
extrem de amenințător. Dincolo de sabia nucleară a lui Damocles, se află 
sabia virtuoasă a cogniției, aceea care transformă cunoașterea într-o armă 
redutabilă. De aici nu rezultă că ecuația războiului se va schimba radical, 
ci doar  că armelor letale ale timpului prezent li se alătură armele virtuale 
distrugătoare ale timpului viitor. În aceste condiții, vectorul aerian va fi 
estompat de cel cognitiv, sau doar va trece esențialmente în slujba acestuia?

Cuvinte-cheie: război cognitiv, vectori de tranziție, vectori de conexiune, 
vectori virtuali, omniarme.

Résumé

Il y a une unité du monde dans son évolution civilisationnelle, tout le 
monde le sait, mais le présent s’éloigne de plus en plus significatif de passé 
et s’approche très dangereusement, parfois en limite de vitesse, d’un avenir 
incertain, mais prometteur et, en même temps, extrêmement menaçant. Au-
delà de sabre nucléaire de Damoclès, il y a l’épée vertueuse de la cognition, 
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celle qui transforme la connaissance dans une arme redoutable. Ca ne signifie 
pas qu’on change radicalement l’équation de la guerre, mais, aujourd’hui 
et surtout demain, on ajoute, aux armes létales du temps présent, les armes 
virtuelles destructives de l’avenir. Dans telles conditions, le vecteur aérien 
serait-il estompé par celui de la cognition, ou il y en passera essentiellement 
dans le service du celui-ci ?  

Mots-clefs: guerre cognitif, vecteurs de transition, vecteurs de connexion, 
vecteurs virtuelles, omni armes

Introducere

Principala bătălie care se duce acum în spațiul geopolitic și geostrategic 
al lumii este cea dintre conceptele, politicile, strategiile și acțiunile 

efective de supraviețuire a țărilor și civilizațiilor pe care le reprezintă și le modelează 
și complicatele procese de globalizare și de depășire a pragului geopolitic actual 
considerat critic, sectar și fragmentar. O astfel de bătălie este, deopotrivă, endogenă, 
în sensul că se desfășoară în fiecare țară și în fiecare civilizație existentă pe Terra, și 
exogenă, întrucât este foarte clar că, de o parte a uriașei falii civilizaționale existențiale, 
ontologice și gnoseologice, se află țările, așa cum sunt ele la ora actuală (unele 
devenite mari puteri discreționare, cu o forță coezivă și gravitațională colosală, altele 
ciuntite, golite de resurse și de creiere, nemulțumite, frustrate, dar încă preocupate 
deopotrivă de păstrarea propriei lor identități și chiar de distrugerea identității altora, 
cele mai multe dintre ele fiind îngrijorate de orizonturile belicoase care se conturează 
în viitor) și, de cealaltă parte, structurile și entitățile non-țări, adică marile corporații 
transfrontaliere, fără istorie, fără patrie, organizațiile și organismele internaționale de 
tot felul, cu viziuni globaliste și cu interese de dominare informațională, cognitivă, 
economică, financiară, care generează o mare finanță înrobitoare, ce face și desface 
tot felul de scenarii și de vectori spre constituirea și instituirea unei guvernării 
mondiale, inclusiv prin mijloace militare etc. 

Ultimul sfert de veac, la fel ca toate veacurile care au intrat în memoria 
omenirii, nu a fost nici pe departe unul al armoniei, al lichidării uriașelor stocuri de 
arme letale, al păcii și prosperității, ci unul al reașezării și reconsolidării centrelor 
și pilonilor de putere discreționară, de refacere, post-haos, a unora dintre structurile 
importante de comandă și control geopolitic, geofinanciar și geostrategic global și de 
menținere a stării de insecuritate planetară la un nivel care să permită efectuarea, în 
continuare, a unor manevre politice și strategice consonante cu potențialul cognitiv, 
tehnologic și informațional atins la granița dintre mileniul doi și mileniul trei. 

Detașamentele înaintate ale globalizării noastre despotice, haotice și 
galopante au atins, decomandată, câțiva dintre pivoții sensibili de pe marile 
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platforme geostrategice – Orientul Mijlociu și cel Apropiat, Nordul Africii, inima 
Uniunii Europene și falia strategică Marea Neagră Marea Baltică –, aceasta din urmă 
readucând în actualitate, desigur, pe un alt segment din spirala timpului, situația 
care a precedat cel de-Al Doilea Război Mondial. Dar Europa încă nu s-a trezit 
din dulcele farniente dinaintea dramei iugoslave, Rusia se înarmează și își reface 
arealul ei geopolitic și geostrategic de odinioară, din vremea Imperiului Roșu, dar 
cu o populația mereu în scădere, China devine, cu pași foarte repezi, una dintre 
primele puteri economice mondiale, dar și o mare putere militară redutabilă, iar 
vechii gardieni mondiali discreționari, adică membrii permanenți ai Consiliului de 
Securitate, toți cu drept de veto – Statele Unite, Rusia, China, Anglia și Franța – 
sunt nevoiți să-și împartă puterea nu neapărat cu țările emergente și cu Uniunea 
Europeană, mai exact, cu Germania și, în Pacific, cu Japonia, ci și cu noul val hibrid 
în toate, mozaicat și imprevizibil, care este pe cale de a realiza un adevărat puzzle 
planetar al violenței asimetrice profunde. Este de când lumea știut că nu elefanții, 
ci furnicile fac mușuroiul… Iar haosul războiului din Siria este, poate, exemplul cel 
mai concret și cel mai elocvent al unui dezastru ieșit din plan și intrat în haos...

Războiul continuu al omenirii, un război în sine și contra-sine, cochetează 
și croșetează cu înalta tehnologie, cu cogniția și cu inteligența, fără a exclude noua 
epocă de piatră și nici epoca Sisifilor cibernetici, a informației în timp real, a armelor 
cognitive și a cognospațiului. 

Este clar, foarte clar, că, de ceva timp, lumea își durează un nou tip de 
civilizație – civilizația cognitivă sau cognocivilizația –, dar o astfel de maieutică a 
ieșirii din identitățile civilizaționale multimilenare ale pământului bulversează nu 
numai vechile rânduieli, ci și noile proiecții cognospațiale, adică noile orizonturi 
încă greu comprehensibile ale dinamicii propriei conflictualități endogene. Cât 
despre cea exogenă, doar Dumnezeu și Universul știu cam care ar fi amenințările 
contra omenirii, în afară de traiectoriile – și ele haotice – ale unor corpuri cerești 
ieșite de pe orbite, fenomene cerești complicate și, poate, niscaiva ofensive contra-
terestre ale… extratereștrilor. 

1. Disimetrie, asimetrie și simetrie în teatrele de operații ale amurgului

Acțiunile Occidentului de a reconstitui și strânge cleștele geopolitic în jurul 
Rusiei, dar și atitudinea ofensivă a Rusiei, soldată cu realipirea Crimeii și sfâșierea 
de facto a Ucrainei, au dus la redeschiderea faliei strategice Marea Neagră – Marea 
Baltică și la crearea unei noi și extrem de periculoase zone de așteptare strategică și 
de pândă strategică – ambele predominant ruso-americane – exact în inima geografică 
a Europei. 

Toate acestea readuc, pe tapetul marilor confruntări, spiritul crizei Berlinului 
din anii 1948 și 1961 și pe cel al crizei Mării Caraibilor din anii 1962. Sateliții 
de cercetare, radarele Estului rus și ale Vestului contra-rus, atât cât poarte fi el de 
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contra-rus sau de anti-rus în bătălia resurselor și în nebunia migrației musulmane în 
Europa de Vest și a acțiunilor Statului Islamic contra civilizației Vestului, sistemele 
C4I, avioanele, blindatele, navele de război, vectorii balistici, adică Rusia, SUA și 
UE, dar și țările de pe ax sunt într-o alertă cu funcții disuasive complicate, care poate 
deveni oricând una de gradul zero, chiar dacă o astfel de încrâncenare ar friza logica 
absurdului și pericolul incendierii definitive și irevocabile a civilizației planetei. 

Rusia a reușit să spargă parțial acest cerc geopolitic și geostrategic, prin 
intervenția surprinzătoare în Siria, în favoarea guvernului de la Damasc, chiar dacă 
forțe ei economică și financiară actuală nu-i permite o asemenea anvergură. Cu toate 
acestea, Rusia se pare că a pus în operă o strategie a acțiunilor rapide și intempestive, 
bazate pe potențialul său aerospațial, pe o uriașă forță ofensivă sol-aer și pe emergența 
unor operații aeroterestre, aeronavale și aerospeciale integrate. 

Confruntarea din Siria, scăpată demult de sub orice control eficient, rămâne, 
totuși, în esența ei, asimetrică și haotică. Statul Islamic și celelalte grupări locale 
implicate în acest război, deși au adunat luptători islamiști din toată lumea, nu dispun 
de aviație și de sisteme sofisticate sol-aer, nici aer-sol și cu atât mai puțin aer-aer, decât 
în măsura în care sunt sprijinite fie de Occident, fie de Rusia. De aceea, avioanele și 
elicopterele rusești, cele americane și cele ale altor componente ale coaliției conduse 
de SUA, dar și cele ale armatei siriene resuscitate aerospațial, terestru și electronic 
de Rusia, acționează relativ în voie. 

În toate teatrele de operații de până acum din ultimele decenii, libertatea 
tactică și chiar strategică de acțiune a forțelor aeriene a fost asigurată mai ales prin 
disimetria aer-sol (desigur, în favoarea aerului), adică prin lipsa din aceste teatre 
de război sau de operații a unui sistem integrat, ultraperformant și multietajat sol-
aer. Această disproporție a fost realizată, în primul rând, prin asigurarea, îndeosebi 
prin mijloace ale marilor puteri implicate în conflict (în cazul războaielor din 
Siria de către SUA și de către Rusia), a supremației aerospațiale. În intervențiile 
din Afganistan, din Irak, din Iugoslavia, din Libia etc., Statele Unite au acționat 
totdeauna într-o deplină supremație aeriană, realizată atât prin calitatea excepțională 
a aeronavelor și întregului sistem aer-aer și aer-sol, atât prin distrugerea cu prioritate 
a cvasitotalității mijloacelor sol-aer ale forțelor împotriva cărora s-a acționat, cât 
și prin supravegherea integrată continuă (terestră, aeriană, navală, aerospațială, 
informațională și cyberspațială etc.) a tuturor teatrelor de operații militare, a rutelor, 
zonelor și culoarelor de acces și de manevră strategică, operațională și tactică.  

Gruparea expediționară a Rusiei pentru Siria, constituită la cererea și în 
sprijinul lui Bashar al Assad, cerere-truc ce se practică de către oricare mare putere 
în războaiele de azi, s-a pregătit, fără îndoială, din timp, pentru o astfel de intervenție 
cu totul nouă în politicile și strategiile militare și politico-militare ale acestei mari 
puteri, fiind sprijinită în modul cel mai direct posibil de uriașul arsenal aerospațial 
al Rusiei, de cohorta sa de sateliți, dar și de noile tehnologii capabile să asigure 
dominanța strategică necesară realizări libertății de acțiune și de manevră a avionului 
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și grupării terestre, cel puțin în zona strictă de intervenție.  
În aceste condiții, în exces de putere, pe 17 noiembrie 2015, spre exemplu, 

Rusia a folosit, pentru prima oară de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace, 
bombardierele sale strategice cu rază lungă de acțiune dotate cu arme de foarte mare 
precizie, pentru a lovi, eficient și demonstrativ, obiective importante din teatrul 
de război din Siria. Este vorba de avioane de tip Tu-22 M3 (avion supersonic cu 
geometrie variabilă) care au parcurs 4510 km în cinci ore și 20 de minute și de 
avioanele Tu-160 și Tu-95 MC, purtătoare de rachete strategice, care au parcurs 
6566 km în 8 ore și 20 de minute și, respectiv, în 9 ore și 30 de minute, largând 34 de 
rachete de croazieră de ultimă oră. 

Pentru prima dată, au fost lansate împotriva SI rachete strategice de croazieră 
Kh-101, care au o bătaie de 5.500 km. Astfel, în războiul din Siria, aceste rachete 
strategice de croazieră de ultimă generație au primit botezul focului. Desigur, 
războiul din Siria nu reclama în nici un fel folosirea unor astfel de mijloace strategice 
aeriene (nefiind în acest teatru de război ținte pentru ele), mai ales pentru douăzeci 
de bombardiere strategice. Dar, întrucât, așa cum se subliniază și în unele publicații1, 
Rusia nu dispunea, la acea dată, adică în 2015, de drone de atac care ar fi putut 
efectua astfel de bombardamente, așa cum, spre exemplu, dispun americanii de 
dronele Predator și Reaper, a fost oarecum nevoită, forțând evenimentele și situația, 
să folosească aviația sa de bombardament strategic. Desigur, folosirea acestor 
avioane foarte moderne, care, în termeni de comparație, ar echivala, într-un fel, cu 
folosirea unui elefant pentru distrugerea unui mușuroi de furnici, a avut probabil ca 
scop, pe lângă testarea pe viu a unor sisteme de arme abia scoase de pe banda de 
producție, și o demonstrație de forță în văzul Occidentului. Este însă clar că Forțele 
Aeriene ale Rusiei se află încă în faza de testare a noilor sale mijloace strategice sau 
de reverificare a celor care au fost deja modernizate. Or, războiul din Siria, cu riscuri 
destul de puține pentru aviația foarte modernă, mai ales a celei de bombardament 
strategic, reprezintă o ocazie cât se poate de favorabilă. 

În vederea acestei testări, Forțele aerospațiale ale Rusiei s-au pregătit intens, 
mai ales în ultimele luni, în cadrul unor exerciții tactice, operative și strategice.

Avioanele de bombardament strategic Tu-95 MS, spre exemplu, înainte de 
această misiune de bombardament din Siria, adică în iarna anului 2015, efectuaseră 
exerciții în Marea Barenț, în Marea Norvegiei și în Nordul Oceanului Atlantic, 
inclusiv cu realimentarea în zbor. Până în 2020, se prevede ca cel puțin 70 % din 
aviația strategică a Rusiei să dispună de avioane moderne și modernizate.

De la 31 septembrie 2015, dată la care Rusia a intervenit aparent intempestiv 
în Siria, până în 11 noiembrie, aviația rusă a realizat 2.299 ieșiri, lovind și distrugând, 
în 4.111 reprize, 562 puncte de comandă, 64 tabere de instrucție și 54 depozite de 
muniții.  

Dincolo de obiectivele geopolitice și geostrategice urmărite de Rusia prin 
intervenția rapidă și destul de consistentă în Siria, strategii de la Moscova au găsit 
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aici și un poligon de încercare a noilor arme, mai ales a celor de la bordul avioanelor 
și elicopterelor, dar nu numai. Este clar că prilejul intervenției directe, masive și 
bine organizate în Siria – intervenție care nu putea fi cotată nici ca agresiune, nici 
ca amestec în treburile interne ale unui stat suveran – era cât se poate de favorabil 
atât unei demonstrații de forță și potențial, cât și realizării unui obiectiv geopolitic 
important – acela de a extinde zona de siguranță strategică a coridorului strategic 
Marea Neagră, Marea Mediterană, coridor deosebit de important pentru proiecția 
forței economice (îndeosebi energetice) dar și militare a Rusiei, prin coridorul 
strategic al mărilor din sudul Europei, în Atlantic, adică în oceanul cald. 

Deși este vorba de un concept de intervenție strategică integrată, de construcție 
aeroterestră, aeronavală, aerospațială, aerospecială și radioelectronică, rolul 
principal l-a avut aviația tactică și cea strategică cu baza de sol, întrucât, în politica 
aeronavală a Rusiei, cel puțin până la această dată, construcția de portavioane nu 
a fost prioritară. De aici, se putea desprinde concluzia că, din punct de vedere 
geopolitic și geostrategic, Rusia nu viza (până la această intervenția în Siria, dar și 
după aceea) o proiecție a forței într-o viziune trans-pacifică și trans-atlantică, ci doar 
într-un concept de siguranță strategică nemijlocită, localizată la țările din imediata 
vecinătate, la falia strategică Marea Neagră, Marea Baltică, la mările adiacente și la 
Oceanul Arctic. 

Se pare că intervenția rusească în Siria – intervenție care, considerăm noi, 
ar putea fi considerată și ca un fel de manevră strategică pe linii exterioare pentru 
asigurarea unor condiții favorabile proiecției forței în Mediterana, în Orientul 
Mijlociu și în Oceanul Atlantic – este mult mai mult, vizând, de fapt, o prezență de 
valoare strategică în Orientul Mijlociu și în cel Apropiat și, în felul acesta, crearea 
unui cap de pod geostrategic în lumea musulmană și în cea occidentală pentru o 
viitoare extensie de tip globalist. Or, un astfel de obiectiv nu se poate realiza decât 
printr-un sistem de operații complexe foarte bine integrate, în care rolul principal îl 
joacă informația, cogniția și aerospațialitatea. 

Intervenția militară a Rusiei în Siria a fost precedată, cum bine  se știe, de o 
pregătire destul de îndelungată, de intensă dar și de discretă a forțelor, mijloacelor, 
resurselor și acțiunilor tactice, dar și de un discurs al președintelui rus Vladimir Putin 
ținut foarte actual și cu ținte precise, ținut la Tribuna ONU în apărarea suveranității și 
independenței statelor, discurs pe care unii analiști îl compară cu cel al președintelui 
George W. Bush, de la aceeași tribună, în 2002, pentru declanșarea „războiului global 
împotriva terorii”.1

Intervenția Rusiei în Siria este, de fapt, o operație strategică aerospațială, 
aeroterestră și aeronavală integrată, efectuată în condiții disimetrice – supremație 
aerospațială, parțial aeroterestră și aeronavală, dar și cibernetică față de cei pe care 
îi atacă –, în contact neprietenos cu operația de același tip efectuată, în același spațiu 
1  Pourquoi la Russie utilise ses bombardiers stratégiques en Syrie, 20 novembre 2015 TATIANA ROUSSAKOVA,
http://fr.rbth.com/tech/defense/2015/11/20/pourquoi-la-rusie-utilise-ses-bombardiers-strategiques-en-syrie_542545 
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geopolitic, de coaliția Vestului, condusă de Statele Unite, și nu în deplină consonanță 
tactică, operațională și strategică cu aceasta –, care nu iese însă din tiparele celor 
efectuate, în aceleași condiții, de SUA, peste tot în lume, dar mai ales În Iugoslavia, 
în Irak, în Afganistan și în Libia. Chiar dacă Rusia acționează în Siria la cererea 
guvernului de la Damasc, realitatea nu este totuși simplă, întrucât tocmai acest 
guvern este contestat și atacat de Vest. 

Neconsonanța politică, strategică și operațională dintre Rusia și coaliția 
Vestului, care acționează în Siria, creează situații pe muchie de cuțit, ce pot genera 
nu doar incidente, ci și catastrofe. De exemplu, repetarea unui incident de tipul celui 
în care Forțele Aeriene ale Turciei au doborât un avion de bombardament Suhoi 24 
al rușilor, care se întorcea din misiune și care a încălcat spațiul aerian turc, potrivit 
spuselor conducerii de la Ankara, dar neconfirmate de Moscova, ar putea escalada 
în mod foarte periculos situația strategică din teatrul de război sirian. Imediat după 
acest incident, rușii au adus în teatru, la Latakia, sisteme sol-aer S-300, dar și o 
navă purtătoare de astfel de sisteme și, probabil, și alte mijloace, mai ales de război 
electronic.  

Până în noiembrie 2015, aviația rusă angajase în Siria doar bombardiere tactice 
de tip Su-24 Fencer, Su-25 Frogfoot și avioane multirol Su-30 SM. Dar doborârea 
unui avion civil rus la 31 octombrie 2015, deasupra peninsulei Sinai, asumată de 
Statul Islamic (SI) a afectat foarte serios Moscova care a decis, așa cum se știe, să 
declanșeze un atac aerian de anvergură asupra orașului Raqqa, fieful din teritoriul 
sirian al Statului Islamic.  

În general, componența forței aeriene expediționare a Rusiei în Siria este – cel 
puțin din câte rezultă din datele și informațiile apărute în spațiul public – următoarea:

Grupul aerian rus de la Baza aeriană HMEIM2:
- 11 bombardiere SU-24 M;
- 12 avioane de atac la sol SU-25 CM;
- 4 bombardiere de front SU-34;
- 4 avioane de vânătoare multirol SU-30 CM; 
- 12 elicoptere de atac MI-24;
- 4 elicoptere multirol MI-8.

Grupul aerian care a acționat din teritoriul rus:
- 4 vânătoare multirol SU-27 CM;
- 8 bombardiere de front SU-34;
- 6 bombardiere strategice TU-95 MC;
- 5 bombardiere strategice TU-160;
14 bombardiere supersonice TU-22 M3.

2  La Russie soutient-elle le régime Assad ou bien mène-t-elle sa propre guerre en Syrie ?, 
http://filiu.blog.lemonde.fr/2016/09/25/la-russie-soutient-elle-le-regime-assad-ou-bien-mene-t-elle-sa-propre-gu-
erre-en-syrie/
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Aceste forțe au efectuat, într-un an, un număr total de 10.000 de zboruri, 
distrugând 30.000 de obiective și 4.900 de teroriști, așa cum îi numește presa rusă pe 
luptătorii din Statul Islamic și din celelalte grupuri din opoziția siriană. 

Nici pierderile componentei rusești nu sunt puține. Într-un an de război, grupul 
expediționar al Rusiei a pierdut 2.000 de combatanți, din care 17 comandanți, trei 
persoane din rândul forțelor aeriene (aerospațiale, cum le numesc rușii), un avion și 
un elicopter. 

Într-un an de operații foarte dure, armata siriană, sprijinită de operația aeriană 
(aerospațială) rusească, a eliberat 12.000 kmp din teritoriu, 586 localități, 150 de 
orașe și baza aeriană Kuweires.3 

Aceste succese – care nu sunt puține și nici de mică importanță – nu au dus, 
totuși, nici la încetarea războiului din Siria, nici la stoparea emigrației spre Turcia 
și spre Uniunea Europeană, nici la victoria deplină a armatei siriene, ci doar la 
implementarea puternică a Rusiei în acest teatru de război și, într-un fel, la reașezarea 
ostilităților printr-o nouă repoziționare, mai favorabilă, cu ajutorul rușilor, a forțelor 
guvernamentale și proguvernamentale siriene.

Este însă clar că Rusia și-a realizat în mare parte obiectivul politico-militar 
și strategic pentru care a declanșat această operație, lucru pe care nu a mai făcut 
niciodată până acum. Nu știm dacă intervenția rapidă și masivă a Rusiei a stricat 
sau nu jocurile strategice ale Occidentului – probabil că nu –, dar infiltrarea ei 
intempestivă și destul de substanțială în acest teatru de confruntare și de război din 
Orientul Mijlociu și din Orientul Apropiat este un semn foarte clar și foarte distinct 
că marele urs s-a trezit și că poate să producă, în toate punctele cardinale, multă 
teamă și foarte multă îngrijorare.

De cealaltă parte, coaliția condusă de Statele Unite, foarte experimentată 
în operații strategice disimetrice, efectuate în condiții de superioritate categorică 
politico-militară și strategică, a continuat acțiunile, îndeosebi împotriva SI, cu 
motoarele turate la minim. Dar, de aici, nu rezultă inferioritatea Vestului, ci doar o 
altă strategie, cea a așteptării efectului strategic al măsurilor luate anterior. E drept că 
un astfel de efect a fost serios perturbat de intervenția Rusiei, dar puterea colosală a 
Vestului încă nu și-a spus cuvântul. Sau poată că și l-a spus dar atât cât a considerat 
necesar și suficient să o facă.

Din 22 septembrie 2014 coaliția Vestului a efectuate 2.500 de lovituri aeriene, 
în proporție de 95 % realizate de Statele Unite.4

Cu un an înainte, loviturile ariene ale aviației SUA au vizat îndeosebi Statul 
Islamic, capitala sa, Raqqa și alte obiective din nordul Siriei, pentru a împiedica 
transportul de arme spre Sud și spre Irak. În același timp, loviturile au vizat și grupul 
islamist Frontul al-Nostra. Au fost uciși 15.000 de islamiști, în total. Loviturile 
3  Ibidem
4  Syrie : le bilan très maigre des frappes aériennes menées par les États-Unis,
http://www.rtl.fr/actu/international/syrie-le-bilan-tres-maigre-des-frappes-aeriennes-menees-par-les-etats-
unis-7779655607 
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aeriene ale coaliției au ajutat, totuși, kurzii să reia Kobane. 
Siria este, la ora actuală, o țară distrusă. Musulmani din toată lumea s-au 

adunat pentru a se răfui cu alți musulmani, cu creștini sau ce or mai fi prin acest 
teatru de război care deja s-a cronicizat, devenind chiar mai lung decât ultimul 
Război Mondial, ci îndeosebi pentru a pune piatra de temelie a ceea ce ei numesc 
Marele Califat sau Stat Islamic. Ei, musulmanii extremiști din toată lumea, cred 
că un astfel de proiect este foarte important pentru lumea lor, pentru reînvierea 
trecutului și pentru distrugerea păgânilor occidentali, așa cum îi numesc ei pe cei 
care nu sunt musulmani, ci doar occidentali. Este aproape de neimaginat cum de au 
reușit cei care-și zic Statul Islamic să realizeze într-un timp atât de scurt o forță de 
temut chiar și pentru marile puteri nucleare și strategice ale lumii, pentru civilizația 
acestui început de mileniu, civilizație care se bazează îndeosebi pe cunoaștere, înaltă 
tehnologie, tehnologie IT și aerospațialitate. SI nu are în dotare avioane și rachete 
balistice. Dar, totuși, se luptă aproape de la egal la egal, cu marile puteri nucleare și 
aerospațiale ale lumii. 

2. Aerospațialitatea și integrarea cognospațială a acțiunii strategice din 
războiul lumii  

Așa cum am subliniat-o și în alte lucrări5, în ani care vor urma, efortul strategic 
operațional și cel tactic al confruntării de tip militar vor continua să se centreze 
semnificativ pe componenta aerospațială, îndeosebi pe vectorii avion, rachetă 
și informație, în toate formele, formulele, variantele și componentele acestora, 
începând cu cele clasice și continuând cu cele cognitive. Spațiul fizic – înțeles nu 
doar ca pământ, apă și aer, ci și ca resursă și componentă materială a vieții omului 
pe planeta Pământ – se va apropia, fără îndoială, din ce în ce mai mult de cel virtual 
și, îndeosebi, de cel cognitiv. Treptat, cam tot ce înseamnă acțiune în spațiul fizic se 
va conceptualiza semnificativ, asigurând astfel suportul necesar pentru a se putea 
trece de la o pagină la alta cin carta Universului, de la un modus vivendi la altul, prin 
intermediul cunoașterii profunde, directe și epistemice, a spațiului infinit.  

Pe pământ, omul își va păstra, cu timpul, doar casa părintească, locul de unde 
vine și amintirea. În rest, el va continua să fie cunoaștere și să trăiască în cunoaștere. 
Este deja timpul ca omul să treacă tot mai accentuat într-o altă dimensiune, cea a 
zborului, chiar dacă natura nu l-a înzestrat cu aripi. Cu timpul, mai toate acțiunile 
importante ale omului se vor strămuta în aerospațiu și în cognospațiu. La fel și 
confruntarea dintre oameni și comunități. 

Cu alte cuvinte, însuși războiul (care, probabil, nu va înceta niciodată să 
existe în lumea omului) se va muta semnificativ în aerospațiu, în cosmospațiu și în 
cognospațiu. De aceea, și operația cea mai importantă în războiul sau în războaiele 
5  General de brigadă (ret) Gheorghe Văduva, Operația Strategică Integrată Aeroterestră și Aeronavală (OSIAA), 
în condițiile expansiunii cognospațiului, în revista Univers Strategic, Nr. 2(26)/2016, pp. 173-184, http://iss.ucdc.
ro/revista-pdf/us26.pdf 
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din această etapă de dezvoltare a omenirii va fi, prin excelență, așa cum am mai 
spus, o operație strategică cognitivă integrată, care le va însuma pe toate celelalte, 
de la toate nivelurile și din toate arealele: aerospațiale, aeroterestre, aeronavale și 
aerospeciale. Cu alte cuvinte, toate operațiile, indiferent de modalitățile în care se 
vor constitui și se vor desfășura, vor avea în structură o componente aerospațială. Cu 
alte cuvinte, toate aceste operații se vor integra prin cogniție și aerospațialitate, în 
același concept, în aceeași nouă paradigmă strategică.

De fapt, primul salt semnificativ, echivalent cu o adevărată mutație strategică, 
îl reprezintă deja dronizarea din ce în ce mai accentuată a aviației tactice, a celei 
operaționale și a celei strategice. Această dronizare va cuprinde, în mare parte, și 
avionul din generația a șasea, care se va pilota de la sol sau care se va autopilota, în 
funcție de misiune și de solicitările efective ale spațiului tactic și/sau strategic. 

În acest context high-techt și IT, se vor derula în mod accelerat și procesele de 
robotizare și cibernetizare semnificativă a mijloacelor necesare acțiunii (operației) 
strategice integrate aerospațiale, aeroterestre, aeronavale și aerospeciale. Deja, 
în acest sens, în spațiul public se transmit fel de fel de proiecte, de realități și de 
sugestii. Omul va trece în curând, cu ușurință, în drumul său în și prin spațiul cosmic 
infinit, și prin centurile de radiații van Allen, care sunt deja monitorizate de două 
sonde spațiale van Allen, și prin dificultățile pe care le generează viețuirea în vid, 
în posibilele zboruri viitoare spre puzderiile de exoplanete de care vom avea nevoie 
atunci când planeta nu ne va mai răbda sau când nu va mai fi locuibilă de civilizația 
noastră, a oamenilor, și multe altele.  

Dincolo de imaginație și fantezie, oamenii au nevoie de o cercetare temeinică 
a aerospațiului, cosmospațiului și cognospațiului, de înțelegerea procesualității 
cogniției și de rolul ei în paradigma cognocivilizației viitoare. 

Potrivit acestui trend, avionul nu este decât un mijloc. Un util, cum îl numea 
Exupery. Dar, în viitor, nimic nu se mai putea fără el. Cele trei dimensiuni ale ființării 
ființei umane – în sine, în cunoașterea interiorului Pământului și în cunoașterea 
Universului – se află abia la început. Omul știe foarte puține lucruri despre 
interioritatea sa și despre interioritatea planatei și abia de îndrăznește să spere că-i 
va afla cândva toate enigmele. Mai mult, el, azi, își concentrează efortul pe direcția 
minimei rezistențe – cea a aerospațialității –, zborul fiind singurul mod de a trece 
dincolo de ceea ce se vede. Dar acesta este abia începutul. 

În războiul său continuu cu sine, cu Terra și cu Universul, omul și-a stabilit, 
în mod sigur, direcția loviturii principale a ofensivei sale spre stele, atât pentru a-și 
găsi posibilele drumuri viitoare, cât și pentru a răspunde unei trebuințe ancestrale 
lăuntrice – aceea de a se înălța la Dumnezeu sau de a se întoarce în locurile posibile 
de unde o fi venit (undeva, în Univers, pe alte planete sau în alte dimensiuni). El 
nu poate pătrunde spre centrul de foc al Pământului (cel puțin, cu mijloacele și 
cunoștințele de acum), dar poate explora și chiar penetra, prin zbor, nemărginirile 
Universului de deasupra sa.  
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Toate acestea se vor derula însă paralel cu conflictualitatea endogenă a lumii 
oamenilor, cu războiul etern om contra om. Și, în acest război, care include din ce în 
ce mai mult, spațiul cosmic și cel cognitiv, se vor amplifica disimetria și asimetria 
tuturor componentelor operației strategice aerospațiale, aeroterestre, aeronavale și 
aerospeciale. Marile puteri tehnologice și informaționale ale planetei vor genera 
continuu această procesualitate, iar decalajele dintre lumea care poate și cea care nu 
este lăsată să poată, întrucât i se extrag, în folosul puterii discreționare, creierele și 
resursele, se va mări și se va crevasa insuportabil. 

Aerospațializarea dimensiunii tactice a războiului (a spațiului luptei), dar mai 
ales a celei operaționale și a celei strategice a spațiului și cognospațiului războiului 
se va desfășura totdeauna în folosul puterii tehnologice, informaționale și, ca atare, 
discreționare și, de aceea, țările normale dar inteligente, precum România, vor fi 
nevoite să-și folosească efectiv creierele care le mai rămân, atât pentru a supraviețui, 
cât și pentru a conta, în primul rând pentru sine, în războiul cognitiv, disimetric și, în 
același timp, asimetric al lumii. 

Iar prioritatea în procesualitatea devenirii, a securității și, mai ales, a apărării, 
o reprezintă echiparea dimensiunii aerospațiale cu forțele, mijloacele, resursele și 
conceptele absolut necesare. 

Mâinele acestor țări sărace dar inteligente se construiește azi, iar azi înseamnă 
să înțelegi care sunt reperele tale de bază, reperele și atuurile tale esențiale și vitale 
– inteligența, cultura și resursele – și ce poți face cu ele pentru a supraviețui într-o 
lume a zborului în care avionul încă ucide. 

Așa cum bine se știe, doar în acest spațiu se aleg și se pot alege reperele de 
supraviețuire și de ființare. Și tot aici – și numai aici – se concep, se construiesc și 
se pun în operă paradigmele de cunoaștere și dezvoltare. Mai simplu și mai direct 
spus, România are, azi, mai mult decât oricând, nevoie de o cultură serioasă și foarte 
bogată a spațiului său vital și a cognospațiului, de o ființate inteligentă și de un avion 
performant. Nu pe care să-l cumpere, ci pe care să-l conceapă și să-l construiască 
într-un concept național și într-un cadru european și euroatlantic corect și sănătos, pe 
care să-l cultive, să-l onoreze și să-l respecte.  

Nu se pot face toate dintr-odată. Dar ceea ce se face trebuie să fie de cea mai 
bună calitate, temeinic și cu bătaie lungă. 

În cognospațiu, nu există naufragiu, nici cădere liberă, nici zbor fără aripi. 
În cognospațiu, există doar trebuința de a cunoaște, voința de a dura, un 

proiect totdeauna în lucru și un altul care se naște, împreună cu acele creiere capabile 
să cunoască și să înțeleagă timpul, spațiul, viețuirea, logica foarte complicată a 
conflictualității endogene și exogene, adică lumea și, evident, țara, rosturile ei 
ancestrale și actuale, valorile și trebuințele ei.  
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În loc de concluzie

Saltul cognitiv al omenirii este uriaș. El aduce și mai mult procesualitatea 
cunoașterii în prim-planul existenței și ființării umane. Acest nivel de dezvoltare a 
omenirii generează noul tip de civilizație – civilizația cunoașterii, cognocivilizația. 
Nimic nu mai este astăzi posibil fără raportare la cogniție, la procesele și efectele 
cunoașterii. Doar cunoașterea completă, continuă, inteligentă, tenace și predominant 
epistemică este calea spre a înțelege de ce avem nevoie de un avion bun, românesc, 
care să exprime inteligența creatorilor și inginerilor noștri, valoarea științei și 
tehnologiei românești și universale și de ce acest avion este, azi mai necesar chiar 
și decât aerul pe care-l respirăm. Pentru că dimensiunea aerospațială este, în noile 
condiții tehnologice și informaționale, esențială în integrarea spațiilor tactice, 
operaționale și strategice și în realizarea unui concept de siguranță geopolitică și 
geostrategică de care avem, astăzi și mâine, ca și ieri, atâta nevoie. 

Integrarea acțiunii militare și cognomilitare la nivel strategic (d.p.v. al 
strategiei forțelor, strategiei mijloacelor, strategiei acțiunilor și strategiei resurselor) 
se realiza, altădată, îndeosebi prin strategia forțelor terestre și a operației strategice 
terestre, iar după Primul Război Mondial și prin ceea ce amiralul Alfred Mahan 
numea sea power și, pe această bază, stăpânirea mărilor și a rutelor maritime. Acum, 
în noile condiții tehnologice și informaționale, vectorul aerospațial, cel aeroterestru, 
cel aeronaval și cel aerospecial – deci aerovectorul – reprezintă factorul integrativ 
esențial al acțiunii militare eficiente.

Apropierea și chiar contopirea nivelurilor (politic decizional, strategic, 
operațional și tactic) ale războiului și generarea Operației Strategice Cognitive 
Integrate (OSCI) devin posibile tocmai datorită efectului integrativ al aerospațialității 
în managementul războiului și războaielor secolului al XXI-lea.

Noua civilizație – cognocovilizația mileniului trei – se construiește și se 
împământenește în jurul unui concept izvorât din cogniție și se universalizează în 
jurul înfăptuirii unui ideal generat, în sfârșit, de vocația ancestrală a zborului. 

(Endnotes)

General de brigadă (ret) CS I dr. Gheorghe Văduva, fost redactor-șef al ziarului „Observatorul 
militar” și șef al Grupului de Presă al Armatei, este cercetător științific gradul I, membru de onoare al 
Academiei Oamenilor de Știință din România, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, 
președinte al Asociației „Presamil” a ziariștilor militari profesioniști din România, redactor șef al 
revistelor „Univers Strategic”, indexată în baza de date internaționale EBSCO, și „Orizont Cultural 
XXI”; a scris și publicat peste 50 de volume (lucrări de geopolitică, geostrategie, artă militară, romane, 
eseuri, versuri, note de călătorie etc.), precum și numeroase studii, eseuri și articole pe o tematică foarte 
diversă. 
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Cercetător George Liviu TELEOACĂ 

Rezumat

Europa Unită, așa cum trebuia și cum ar trebui să fie ea mereu, începe 
să se întoarcă la izvoare, adică acolo de unde au izvorât și încă mai izvorăsc 
valorile ei. Mai exact, cultura ei. Aici, în aceste izvoare multimilenare, se află 
și România, țara cu unul dintre cele mai vechi și mai statornice popoare de pe 
mapamond. Semnalul dat de Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei 
Uniunii Europene, în discursul său din Parlamentul României, este cel de 
întoarcere la cultură, iar României îi revine aici, un rol cu totul și cu totul 
special. Pentru că noi, românii, ne aflăm dintotdeauna la aceste izvoare 
ale culturii europene.

Cuvinte-cheie: valori, simboluri, resurse, cultură, civilizație

Résumé

L’Europe Unie, telle comme elle devait et devrait toujours être, 
commence se retourner aux ressources, c’est-à-dire la ou ses valeurs ont pris 
et prennent encore leurs sources, Plus exact, sa culture. Ici, dans ces ressources 
multimillénaires, se trouve la Roumanie aussi, le pays qui abrite l’un de 
plus vieilles peuple du monde. Le signal donné par Jean-Claude Juncker, le 
président de la Commission de l’Union Européenne, dans son discours de 
Parlement de la Roumanie, est celui de retour à culture, et la Roumanie y-a-
t-elle un roll tout à fait spécial. Parce que nous, les roumaines, vivons depuis 
toujours, là où se trouve ces ressources de la culture européenne. 

Mots-clefs: valeurs, symboles, ressources, culture, civilisation 

ROMÂNIA E CHEMATĂ DIN NOU  
SĂ FACĂ ISTORIE 

ON INVITE, DE NOUVEAU, LA 
ROUMANIE POUR FAIRE HISTOIRE  
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România este din nou chemată să facă istorie, dar cum istoria se face cu 
certitudini, de la bun început avem datoria să ocolim zona dilemelor, 

fiindcă dilema nu este tot una cu cugetarea lui René Descartes: Cogito ergo sum, 
care conduce la fermitate. Să nu uităm că ajuns la faza „înalt savantă” a dilemei sale, 
măgarul lui Buridan a murit de foame.  Tot cu atâta grijă trebuie ocolită și zona lui 
Dan Alexe, care, după ce a semnat aberația numită Declarația de Budapesta (http://
ioncoja.ro/declaratia-de-la-budapesta-din-16-iunie-1989/) – o aberație incalificabilă 
din toate punctele de vedere –, nu s-a jenat să ne aplice, conform „înaltelor sale 
cugetări”, etichete dacopatice, înfierând și alte rătăciri românești (http://www.

humanitas.ro/humanitas/dacopatia-%C5%9Fi-alte-r%C4%83t%C4%83ciri-
rom%C3%A2ne%C5%9Fti). I s-au mai alăturat și alții, dar să nu uităm vorba cea din 
bătrâni: „Cine se aseamănă se adună” și, ca urmare, să nu-i mai luăm în seamă, fiindcă 
numai cei asemenea lor ne-au ținut departe de momentele istorice. Numai intimidați, 
demoralizați și demobilizați de unii ca aceștia am lăsat să treacă pe lângă noi și 
alte chemări anterioare de a urca pe scena istoriei, pentru ca, de tot atâtea ori, să ne 
automarginalizăm, rămânând datori nouă înșine, datori celorlalți, datori întregului din 
care facem parte (Jonathan Scheele, înalt comisar UE: fiecare stat membru al UE cu 
ambiţii europene are nevoie, în primul rând, să-şi clarifice ambiţiile naţionale. Şi doar 
românii pot să hotărască ambiţiile României, nu eu ca străin. (http://romanialibera.
ro/opinii/interviuri/schelee--romanii-fac-totul-in-ultimul-moment-186424); sau 
Leonard Orban: „vom rămâne la periferia Europei din punctul de vedere al influenţei” 
(http://ziarero.antena3.ro/articol.php?id=1259083014).  

Iată însă că, în eterna confruntare dintre Bine și Rău, iar au apărut pe plan 
general dezechilibre și stări de tensiune, pentru a căror redresare, ni se cere din nou 
ajutorul într-o formă, pe cât de clară, pe atât de importantă, fiindcă nu este puțin lucru 
ca prin alocuțiunea rostită în Parlamentul României sub titlul Viitorul Europei, să ni 
se spună: acest popor [român], adeseori martirizat să fie de data asta artizanul păcii 
în sânul UE și în lume. Chemarea ne obligă să ne reamintim că, în anul 2000, 
în fața televiziunilor din toată lumea, Papa Ioan Paul al II-lea (http://www.egco.
ro/news_3268_ro.php) ne îndemna, vorbind perfect românește: Vei fi naţiune 
prosperă, pământ roditor de bine, popor solidar şi făcător de pace. După opt ani, 
în fața Camerelor reunite ale Parlamentului, dar și în prezența Corpului Diplomatic 
acreditat la București, pe 4 februarie 2008, Nicolas Sarkozy ne adresa un set întreg 
de îndemnuri similare centrate pe ideea că Europa are nevoie de o Românie inventivă 
cu ambiții înalte (http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.3-4-2009/05-RBoicu.
pdf).  Această nouă chemarea are, însă, o greutate cu totul aparte. Nu numai fiindcă le 
reconfirmă pe celelalte și, bineînțeles, le actualizează, dar și fiindcă ne-a fost adresată, 
într-un moment deosebit de greu pentru Uniunea noastră Europeană, chiar de domnul 
Jean-Claude Juncker (https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Juncker), cel 
mai înalt și mai respectat funcționar al momentului, în calitatea sa de Președinte 
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al Comisiei Europene, organ executiv, care funcționează ca un cabinet de guvern 
„responsabil pentru întocmirea propunerilor legislative, implementarea deciziilor și 
apărarea tratatelor Uniunii precum și coordonarea activităților curente ale Uniunii” 
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Comisia_European%C4%83).

În legătură cu starea precară a Uniunii, agravată o dată în plus de BREXIT, 
voci autorizate, cum sunt vocile domnilor François Hollande și Manuel Valls, au 
recunoscut, în octombrie 2016, riscul eșecului provenit de la criza fundamentelor, 
corelată cu criza de sens, dar și cu criza de identitate a Uniunii Europene. Ca urmare, 
domniile lor ne-au și reamintit că Europa nu are nevoie de pompieri, ci de arhitecți. 

(http://www.la-croix.com/Monde/Europe/Europe-lhommage-Francois-Hollande-
Manuel-Valls-Jacques-Delors-2016-10-09-1200794947)  

Or, criza fundamentelor capătă o semnificație majoră dacă avem în vedere că 
tot mai mulți lideri europeni au recunoscut că actuala formă de multiculturalism se 
dovedește a fi un eșec (http://www.dailymail.co.uk/news/article-1355961/Nicolas-
Sarkozy-joins-David-Cameron-Angela-Merkel-view-multiculturalism-failed.html), 
iar tinerii îngrijorați de viitorul lor nu se sfiesc să arate că diversitatea limbilor 
reprezintă un obstacol crucial pentru crearea unui spațiu public trans-european real 
(https://www.thenewfederalist.eu/Europe-and-its-languages-Babylonian-chaos-or-

expression-of-cultural). Anticipând acest tip de dificultăți, Jean Monnet, inițiatorul și 
fondatorul Uniunii Europene (http://context.reverso.net/traduction/anglais-francais/
would+start+with+culture) ar fi spus: „dacă aș putea să încep din nou, aș începe 
prin cultură”. 

Pe de altă parte, Jacques Delors, fostul președinte al Comisiei Europene între 
1985-1995, confruntat cu probleme de ordin cultural, a și susținut, la Maastricht, că 
lumea culturii are datoria de a se angaja în construcția europeană, fiindcă Europa care 
urmează a fi construită nu poate să mai semene cu nimic din ceea ce a existat, totul 
trebuie inventat. De aceea, cel mai important factor al schimbării poate fi implicarea 
intelectualilor în aventura europeană, chiar dacă ei au tendința de a se menține în 
afara construcției europene. Ca urmare, tratatul privind Uniunea Europeană, încheiat 
la Maastricht în anul 1992, a admis pentru prima dată în mod explicit că dimensiunea 
culturală este hotărâtoare pentru a consolida acea conștiință culturală comună fără de 
care Europa ar fi în pericolul de a-și pierde identitatea devenind doar o piață mare la 
discreția multinaționalelor  (http://www.instesw.ebox.lublin.pl/ed/0/delors.html.en). 

Așadar, vom reuși să înfăptuim cu adevărat Unitatea Europeană, care să ne 
deschidă calea spre bunăstarea materială și spirituală, numai dacă ne vom forma 
sârguincios, prin școlile de toate gradele, dar și ulterior, cultura menită să ne conducă 
la soluțiile optime de unitate. 

Frumos spus, chiar foarte frumos, dar, în acest caz, se pune întrebarea: Prin 
care cultură s-ar ajunge la unificarea Europei? Întrebare legitimă, fiindcă arta și 
cultura din ultimele secole n-au putut elimina din mentalul colectiv înclinația spre 
confruntare. Din cauza ei, Europa a și avut parte de prea multele tensiuni, conflicte și 
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războaie purtate mai ales între noi. Totuși, se speră, și pe bună dreptate, că ar trebui să 
existe și un alt palier de cultură, care să așeze pe baze ontologice Unitatea Europeană 
și identitatea de european, conștiința reală de națiune europeană. Pentru a îndemna la 
aflarea acestui palier, domnii Hollande și Valls au mai spus: „cultura europeană nu 
este doar suma culturilor naționale.“

Conștient de faptul că cei 28 de membri ai Comisiei Europene pe care îi 
conduce sunt puțini pentru a putea rezolva în timp util o problemă de asemenea 
anvergură, domnul Jean-Claude Juncker transferă României sarcina de a fi artizanul 
păcii în sânul UE și în lume. Pentru mulți, faptul pare de necrezut, dar trebuie bine 
știut că în Occident, și nu numai, există convingerea larg răspândită că redresarea 
spiritualității europene trebuie să vină în bună parte din România. Concret: reporterii 
revistei Formula AS s-au întâlnit cu această convingere oriunde au ajuns în Europa și 
poate că reprezentativ în acest sens este Don Guido, un preot catolic de țară din Friul, 
care n-a ezitat să declare harnicilor noștri reporteri: mai am o convingere: salvarea 
noastră și a Europei în întregul ei vine de la Răsărit. Vine și de la voi românii. Voi ați 
suferit, ați trecut prin cazne inimaginabile, dar v-ați păstrat credința cea adevărată. … 
Voi trebuie, spiritual vorbind, să fiți cuceritorii (http://www.formula-as.ro/2006/742/
societate-37/o-zi-de-duminica-printre-friulani-7471). 

Aproape fără să vrei constați că Don Guido și Jean-Claude Juncker, având 
pregătiri total diferit, intuiesc aceeași realitate pentru a spune același lucru, fiindcă 
martirizat și cazne inimaginabile au același înțeles, iar, ca artizan al păcii în sânul UE 
și în lume, trebuie să te impui ca manager de proiect, așa cum se impun cuceritorii 
titlurilor în orice domeniu de activitate. Ușor de spus, dar greu de realizat, fiindcă 
drumul spre înfăptuire trebuie parcurs cât mai bine și cât mai repede, deși presupune 
împăcarea unor antinomii istorice, ireconciliabile la prima vedere, în timp ce creșterea 
economică nu va depăși cantitatea oricum limitată de resurse naturale, aer, apă, sol, 
minerale etc. Se pune problema ca, din resursele de care mai dispunem, să obținem 
maximum de produse prin conlucrare și numai prin conlucrare. Ca urmare, saltul 
înnoitor va avea loc mai ales în plan spiritual, salt înnoitor pentru care sunt necesare 
înnoiri metodologice și teoretice în planul culturii. 

Este o sarcină grea, pe care trebuia și trebuie să și-o asume cineva, iar lumea 
trăiește cu convingerea că efortul revine, în primul rând aș spune, și României și 
românilor. De altfel, ne-a și fost atribuită cu caracter oficial în Parlamentul României 
de Președintele Comisiei Europene, vorbind despre Viitorul Europei.  

În ceea ce ne privește, nu numai că nu avem dreptul să refuzăm această sarcină, 
ci, mai mult, trebuie să o primim cu convingerea că fundamentele Uniunii Europene 
se cer a fi căutate în acel palier arhetipal, din care s-au desprins culturile naționale, 
fiindcă unitatea ramurilor din coroana umbroasă și revigorantă a unui arbore nu 
este dată de suma lor, ci de rădăcina și de trunchiul, din care au apărut și care le 
susține în continuare. Filosofia germană operează cu concepte ca: Urvolk, Urheimat, 
Urmonotheismus, iar Ferdinand de Saussure, întemeietorul lingvistice moderne și 
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al structuralismului, arată că evidenta înrudire a limbilor noastre conduce inevitabil 
la acel nucleu numit etnitism primitiv. Identificându-l, ne regăsim temeiul înrudirii 
noastre și implicit conștiința unității de neam european. Ștergând amintirea originii 
noastre comune, timpul a șters și conștiința unității noastre firești. Viața pornită de 
la începuturi și trăită pe acest continent numit și Lumea Veche a lăsat, însă, prea 
multe urme pentru a nu ne recupera cu certitudine temeiurile ontologice ale unității și 
identității de europeni. Pe baza a mii și mii de mărturii arheologice, savanta americană 
Marjia Gimbutas a localizat vatra băștinașilor Europei la Dunărea de Jos în spațiul 
numit balcano-carpato-pontic. 

Referitor la modul cum s-ar corela această localizare cu paleogenetica, va 
trebui să avem în vedere faptul că, mutate dintr-un spațiu geo-climatic în altul, genele 
biologice au mai suferit și mutații, și uneori chiar metisări, în schimb au fost purtate 
aproape nealterate marile simboluri ale spiritualității noastre funciare, simboluri care, 
într-o formă sau alta, au dăinuit până astăzi, așa că blonzi sau bruneți, mai scunzi 
sau mai înalți, vorbind limbi diversificate doar de timp pe diferite arii geografice, 
suntem în mod natural membrii uneia și aceleiași națiuni europene pornită din baștina 
Europei. A ne recunoaște baștina înseamnă a ne recunoaște înrudirea ontologică, ceea 
ce conduce la dorința naturală de a ne reface unitatea uitată. 

Pentru cunoscători, drumul regăsirii noastre loaiale nu pare nici prea lung, nici 
prea greu de parcurs, totul depinde de cunoașterea temeiurilor ontologice ale unității 
noastre reale. De cunoaștere și iar de cunoaștere avem nevoie, fiindcă Europa Unită 
se va înfăptui numai prin voința popoarelor și nici nu poate fi altfel, dar trebuie să 
reținem că numai popoarele ridicate prin cultura privind fundamentele științifice ale 
unității noastre vor susține și vor acționa pentru înfăptuirea unității reale, de unde și 
necesitatea ca această cultură să devină obiect de învățământ permanent în școlile de 
toate gradele din Europa. Pentru generalizarea acestui studiu în țările Uniunii și nu 
numai, se poate conta pe angajamentul Comisiei Europene de a susține cu prioritate 
inovarea în cultură și în educație, angajament de care ne-a asigurat chiar domnul 
președinte Jean-Claude Juncker în conferința sa din iulie 2015 de la Universitatea 
din Priștina, când a spus că marele potențial al educației reprezintă o valoroasă sursă 
de speranță pentru viitor, fiindcă numai educația dă puterea de a modela societatea 
în care vrem să trăim (https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/

navracsics/announcements/political-priorities-juncker-commission-what-role-
education-and-culture_en). 

Evident, totul depinde de conținutul acestui învățământ și, fiindcă orice drum 
începe cu primul pas, dorim să facem acest prim pas cu argumente la vedere spre 
ceea ce trebuie să fie unitatea economică, politică, lingvistică și religioasă a Europei 
spre propășirea și dăinuirea ei.  

În cuprinzătorul său tratat publicat în anul 1975, regretatul Whitney Smith, 
fostul director al Centrului American pentru Drapelele Lumii, a arătat că sub semnul 
stindardului cu cap de lup, numit frecvent Dragon, s-a făcut istoria din Persia până 
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în Britania timp de 2500 de ani, dar fără să fi reușit explicarea acestui miracol, deși 
Vasile Pârvan l-a prezentat ca simbol religios în prelegerile pe care le-a susținut 
la Cambridge în anul 1926. Din fericire, cercetările din ultimele două decenii au 
arătat că Dragonul este întruchiparea hieroglifei care redă numele primordial a lui 
Dumnezeu, adevăr ce explică pe deplin venerarea, de care a avut parte în toate epocile, 
de la Oceanul Atlantic la Marea Chinei. În virtutea semnificației sale primordiale, 
simbolul Dragon cu cap de lup a susținut și dezvoltarea spiritualității europene așa 
cum indică prezența lui în toată Europa. 

La Dunărea de Jos, figurinele cu cap de lup apar în civilizația Vinča din 
neoliticul timpuriu, având aceeași semnificație pe care o are și astăzi Sfântul Cristofor 
cu cap de lup, din multe biserici creștine. În amintirea originii sale valahice, zeul 
Apollon se mai numește și Lykios, tocmai fiindcă se știa că Leto, mama lui fusese o 
femeie lup, adică volk, consoane care configurează și cuvântul VLAK, vlahii fiind 
înscriși în toate Cărțile Sacre ale omenirii ca sfinți sau ca eroi civilizatori.

Ca stindard a fost purtat de dacii dunăreni cu câteva sute de ani înainte de 
Hristos așa cum arată fragmentul ceramic de la Budureasca aflat la 13 km de orașul 
Mizil din județul Prahova.  Cu reprezentări, nu identice, dar similare, acest stindard 
a fost purtat de legendarul rege Arthur, de cavaleria lui Carol cel Mare, dar și de 
Wilhem I în Bătălia de la Hastings. 

 

Budureasca Sec. III î.Hr.         
Regele Arthur Sec.VI d.Hr.            
Carol cel Mare Sec. VIII d.Hr.

Astăzi dragonul figurează pe drapelul 
de stat  al Țării Galilor. 
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Drapel în bătălia de la Hastings, anul1066   

 Drapelul de stat al Țării Galilor 

De un real ajutor pentru înțelegerea cât mai corectă a etapelor istorice care 
au dus la constituirea spiritualității europene este mesajul plastic purtat de Lupoaica 
de pe Capitoliu. Am arătat într-un articol anterior că Lupa Capitolină are o ținută 
majestoasă total atipică pentru o banală alăptare biologică și, pentru că poartă pene 
pe tot gâtul, pe șira spinării, dar și pe linia omoplaților, ea reprezintă de fapt hieroglifa 
numită Dragon, chiar dacă are picioare, așa cum picioare are și Dragonul purtat ca 
stindard în bătălia de la Hastings. Prin asemănarea ei cu arcuirea peste lume a lui Nut, 
zeița egipteană a cerului, am mai arătat că Lupa Capitolină sugerează cerul gemenilor 
Romulus și Remus născuți de fecioara Silvia de la zeul Marte, iar prin analogie cu 
imaginea lui Tutmes al III-lea, care, matur fiind, primește hrană spirituală de la țâța 
zeiței Isis, n-am ezitat să arăt că Lupa Capitolină a fost turnată în bronz pentru a purta 
peste veacuri mărturia directă că cei care au fondat Cetatea Eternă s-au hrănit, cu 
spiritualitatea atestată la Dunărea de Jos încă din neoliticul timpuriu, purtând cu ei 
nu doar credința religioasă mărturisită direct, ci și limba vetrei de la Dunărea de Jos. 

În sprijinul acestei concluzii, am invocat și dovezi de ordin lingvistic și cu 
toate acestea în locul unei drepte cumpăniri a argumentelor, cei mai mulți s-au 
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mâniat numai fiindcă au învățat în școli și în facultăți că legăturile intime dintre limba 
latină și limba română trebuie puse pe seama cuceririi Daciei, fără să se țină cont de 
faptul că în Dacia nu s-au ținut cursuri avansate de limbă latină și că numai roirea 
din vatra de baștină putea justifica existența asemănărilor subtile. Neputând accepta 
ineditul concluziei demonstrate au pretins că imaginile din arta egipteană nu pot oferi 
analogii valide fiindcă ar fi prea îndepărtate. Regretabilă obiecție și chiar penibilă 
pentru că lucrările de specialitate recunosc influențe egiptene în arta etruscă. Cu toate 
acestea am acceptat obiecția pentru a căuta  analogii chiar în arta etruscă, fiindcă 
Lupa Capitolină este artă etruscă, iar imaginile găsite consacră definitiv mesajul 
plastic dedus inițial. 

Astfel, pentru ideea hrănirii eroilor civilizatori la sânul unei zeități s-a găsit 
la Volterra o oglindă etruscă a cărei gravură îl arată pe Hercule matur hrănindu-se la 
sânul zeiței Hera. 
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Hercule și Hera , pe fond negru 
                                            Oglinda de Bolsena 340-330 î.Hr.,  pe fond alb

O oglindă etruscă de prin anii 340-330 î.Hr. găsită la Bolsena păstrează 
imaginea care arată cu mare precizie că Lupa, care îi hrănește pe adolescenții 
Romulus și Remus, poartă pene evidente. Pentru o vizualizare mai bună, imaginea 
fotografiată cu fondul negru a fost redesenată pe fond alb. Scena este imaginată în 
Peștera Lupercal. Se constată existența rândurilor de pene și pe Lupercus, iar Lupa 
pentru a sugera cerul se sprijină pe doi pilaștri. 

Asemenea cu Lupa Capitolină, dar puțin anterioară ei, a dăinuit o altă Lupă 
deosebit de sugestivă pe o stelă funerară din Felsina, azi Bologna. Se remarcă capul 
umanizat al Lupei și un corpus de pene dispus ca și stindardul dacic, atașat unui corp 
înalt pentru a sugera cerul personajului matur care tânjește după hrana spirituală a 
zeității aflată mai presus de el. 

      

Lupa din Felsina 
510-480 î.Hr.  
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Platoul din Vulci  
540-510 î.Hr.            

Detaliu          

Pentru aluzia directă, pe care o face la o zeitate imaginată cu profil uman cu 
numai două țâțe ca la femeia omului, dar denumită prin hieroglifa lupului acoperit cu 
rânduri de pene, mai menționăm aici Platoul din Vulci (540-510 î.Hr.).

Toate aceste imagini dovedesc că Lupoaica de pe Capitoliu se cere a fi integrată 
în simbolistica mult mai extinsă a Dragonului cu cap de lup, care, prin răspândirea 
sa europeană, ne orientează spre ceea ce René Guénon numește Tradiția Primordială 
și implicit spre Vatra Sacră a Tradiției Primordiale. Ea este o certitudine afirmată și 
de Marjia Gimbutas, dar și de alții cum ar fi Daniel Ruzo, pentru ca New York Times 
din 1 Decembrie 2009 să o prezinte în toată lumea.

Or, Vatra Tradiției Primordiale, ca dat imuabil, reprezintă un criteriu ontologic 
de unitate a Patriei Europene și el trebuie promovat și aprofundat prin toate școlile ei 
pentru a reuși să înfăptuim în mod conștient și activ Uniunea Europeană. 

În egală măsură, ca hieroglifă pentru numele primordial al Dumnezeului-
Dumnezeilor (a se vedea în acest sens Dt.32,8-9), Dragonul cu pene și cap de lup 
a susținut, de milenii, după cum s-a exemplificat mai sus, dezvoltarea spiritualității 
europene și ca urmare ar putea fi considerat unul din temeiurile care să definească 
identitatea și sensul Unității Europene. 

București, 18 mai 2017
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OAMENI DE ŞTIINŢĂ, MEMBRI 
AI FRANCMASONERIEI

SCIENTISTS OF SCIENCE, MEMBERS 
OF FRAMMASONERIA

Conf. univ. dr. ing. ec. Gabriel I. NĂSTASE 

Ignoranța, prin cele mai aberante manifestări, a generat întotdeauna 
confuzii, iar înlăturarea ei s-a făcut prin cunoaştere şi ştiinţă1, prin abordarea 
printr-o superficială percepție logică a fenomenelor.

Pentru realizarea acestui echilibru dintre lumină şi întuneric, adevăr şi 
minciună, cunoaştere şi ignorantă, preocupările oamenilor au fost permanente 
şi neobosite.

Tenacitatea oamenilor de a înlătura tenebrele ignoranței şi de a scoate 
la lumină realitatea în care se cunosc, se regăsesc din antichitate, avându-i ca 
principali reprezentanţi pe Pitagora, Platon, Zamolxis, Paracelsius ş.a.

Odată cu momentul constituirii Marii Loji din Londra (1717) şi până 
în prezent, inițiații venerabilei Loji au căutat calea adevărului, a valorilor 
universale prin muncă şi creație.

Vârful de lance al luptei împotriva ignoranței, prin cunoaştere şi ştiinţă, 
de-a lungul secolelor, a fost reprezentat şi de francmasoni. Nume cu rezonanță 
de-a lungul secolelor s-au adunat sub Cupola Templelor masonice implicându-
se în domeniile artelor, științelor navigației, astronomiei ş.a.

S-au realizat înţelegeri între oamenii puternici ai acelor vremuri şi 
oamenii de ştiinţă şi de cultură, între putere şi inteligență.

Rezultatul acestor înţelegeri a creat premisele unei adevărate revoluții a 
spiritului uman, care va cuprinde în timp toate domeniile de activitate.

Avatarurile dezvoltării societăţii umane avea să continue până în prezent, 
prin creatori anonimi sau recunoscuți, consacrați şi consemnați de istorie.

Acest articol este un omagiu adus oamenilor de ştiinţă francmasoni, 
cei care, prin munca lor, au realizat breșe adânci în universul cunoaşterii, 
memorabile cu impact ireversibil în toate domeniile. 
1 STOLNICI BĂLĂCEANU Constantin, Cunoaşterea şi ştiinţa. Editura Fundaţiei “SNDREI ŞAGUNA”, 
Constanta, 1997
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Oanes, zeul peşte al babilonienilor, ieșind din mare 
la răsăritul Soarelui, vorbind cu oamenii până la asfințit, 
învăţându-i scrierea, științele şi artele, precum şi regulile 
pentru întemeierea oraşelor şi construcţia templelor, ca 
şi principiile legilor şi geometria, fără a uita să le dea 
sfaturi despre cultivarea pământului, semănat, secerat 
etc… (tradiție consemnată de Berose, preot babilonian 
din epoca elenistică)

Pasărea Minervei vede limpede în mijlocul tenebrelor 
pentru că foloseşte RIGLA (dreapta judecată) şi se adă-
posteşte sub COMPAS (limita raţională a câmpului de in-
vestigare a misterului)

ALDRIN, Edwin (n. 1930)
Colonel, cosmonaut american. A realizat în 1966, ca 
membru al echipajului navei cosmice “Gemini 12”, un 
record al rămânerii în afara navei, în spaţiul cosmic (5 
ore şi 30 min). A fost, de asemenea, ca pilot al modulului 
lunar al navei „Apollo 11” (care a aselenizat la 20 iulie 
1969), al doilea pământean (după Neil Armstrong) care a 
pus piciorul pe Lună; ajuns în spaţiul lunar, a lăsat acolo 
însemnele lojii din care făcea parte în SUA. 
Este posesor al „Distinguished Achievement Awards Me-
dal” (Medalia pentru Realizări Deosebite), acordată în 
1971 de Marea Lojă din New York. 
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ARNOLD, Paul ( 1912 - 1975) 
Arhitect, membru din 1937 al Lojii „Soarele Levantului”, 
din Orientul de Alger. După al Doilea Război Mondial a 
condus lucrările  de reconstrucție a imobilului din str. Ca-
det - sediul Marelui Orient de Franţa.
A fost Consilier al Marelui Orient de Franţa şi Mare Ma-
estru Adjunct în perioada 1953 - 1955.

BABAK, Eduard (1873 - 1926)
Profesor de fiziologie şi biologie la Universităţile din Pra-
ga şi Brno. A avut o contribuţie importantă la crearea noii 
Universităţi Tehnice din Brno.
A fost membru al Lojii „Pe Drumul Lumii” din Brno.

BALBO, Italo (1896 - 1940)
Celebrul aviator italian a fost înainte de venirea la putere a 
fascismului, Orator al Lojii „Savonarola” din Orientul de 
Florența. Ca membru al Marelui Consiliu fascist din 1923 
s-a opus deciziilor lui Mussolini (vezi la cap. „Oameni 
politici membri ai Francmasoneriei”) de a distruge Maso-
neria italiană. Ulterior, pe când era guvernator al Libiei, 
avionul său s-a prăbușit aproape de Tobruk, în circum-
stanţe rămase puţin clare.

BALESTRA, Galileo (1875 - 1961) 
Matematician italian, inițiat în Loja „Aurelio Saffi” din 
Orientul de Rieti, gradul 32 al Ritului Scoțian Antic şi Ac-
ceptat.

BARTHEZ, Paul  Joseph (1734 - 1806)
Fiziologist, profesor la Universitatea din Montpellier, me-
dic consultant al lui Napoleon, consilier de stat, membru 
al Institutului, considerat şef al şcolii „vitaliste”. 
A aparținut Lojii „Perfecta Uniune” din Orientul de Mont-
pellier.
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BARTOLDI, Frederic Auguste (1834 - 1904) 
Sculptor francez, care, în 1870, ia parte la evenimentele 
legate de Comuna din Paris. După 1871 realizează operele 
sale care l-au făcut celebru: statuia lui La Fayette (1876), 
Leul din Belfort (1880), statuia Libertăţii amplasată la in-
trarea în portul New York (1886). 
A fost inițiat în Loja „Alsacia Lorena” din Marele Orient 
de Franţa, la 14 octombrie 1875, primind gradul de Maes-
tru în aceeaşi lojă la 9 decembrie 1880. 

BARTOLOZZI, Francisc (1727 - 1815)
Gravor şi pictor, membru al Academiei Regale din Lon-
dra, apoi al celei din Lisabona. 
După Eugen Lennhoff, a aparținut Lojei londoneze „Cele 
Nouă Muze”.

BASTIAT, Frederic (1801 - 1850)
Economist francez, adept al liberului schimb. A susţinut 
armonia de interese dintre burghezie şi proletariat („Ar-
monii economice”). 
A fost inițiat se pare în anul 1821. In 1823 devine Mare 
Orator.

BECERRA, Manuel (1824 - 1896)
Matematician şi om de stat spaniol, pedagog celebru. 
A fost Mare Maestru al Marelui Orient de Spania, în 1886.
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BECKER, Heinrich (1863 - 1931) 
Chimist şi profesor la Universitatea germană din Frank-
furt  pe Main.
Membru şi Venerabil al Lojii „Carl zum Aufgehenden Li-
cht” din acelaşi oraş, apoi Mare Maestru al Alianţei Eclec-
tice, cunoscută şi sub numele de „Marea Lojă Mamă a 
Uniunii Masonice Eclectice din Frankfurt”.

BECKMANN, Jean (1739 - 1811)
Profesor la Universitatea din Göttingen, creator de teh-
nologie. A fost membru al Lojii „Augusta zu Drei Flam-
men”.

BERTHELOT, Marcellin Pierre Eugene (1827 - 1907)
Fizician francez celebru. Pierre Mariel, un specialist în 
analiza societăţilor secrete, indică apartenenţa acestuia la 
Franc- Masonerie.

BERZELIUS, Jakob ( 1779 - 1848)
Ilustru chimist şi mineralog suedez, cel care a propus 
simbolurile chimice, profesor universitar la Stockholm. A 
izolat seleniul, siliciul, toriul, titanul şi a introdus în chi-
mie noțiunile de: izomerie, alotropie şi cataliză. În 1814 
a propus o tabelă de greutăți atomice ale elementelor; a 
elaborat de asemenea teoria electrochimică a afinității ele-
mentelor.
A fost inițiat în 1805 în Loja „Sf. Eric” din Orientul de 
Stockholm.
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BREHM, Alfred (1829 - 1884)
Zoolog german, inițiat la Leipzig în anul 1861, în Loja 
„Apollo”.

BYRD, Richard Evelyn (1888 - 1957)
Amiral american care a survolat pentru prima oară Polul 
Nord (1926, după alte surse 1929). A condus patru expe-
diții în Antarctica; în prima expediție aviatică din 1928-
1929, survolează şi Polul Sud, punând bazele stațiunii de 
cercetări „Little America”.
Iniţiat  la 19 martie 1921 în Loja „Federala nr. 1” din Ori-
entul de Washington; a făcut de asemenea parte din Loja 
„Kane nr. 454” din Orientul de New York. În 1925, a fon-
dat Loja „Primul Antarctic nr. 777”, aflată sub obedienţa 
Marii Loji a Noii Zeelande. Posesor al distincţiei anuale 
acordate de Marea Lojă din New York - Distinguished 
Achievement Awards Medal. 

CARUS, Viktor (1823 - 1903) 
Zoolog german, profesor de anatomie comparată la 
Leipzig. A fost primul traducător al operei lui Charles 
Darwin în limba germană.
În 1861 a fost inițiat In Loja „Minerva cu Trei Palmieri”. 

CASPARI, Otto (1841 - 1916)
Profesor de filosofie la Heidelberg, iniţiat în Loja “Ru-
precht cu cei Cinci Trandafiri”. A scris lucrarea devenită 
clasică în domeniu  “Importanţa Franc-Masoneriei în via-
ţa spirituală”.
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CITROEN, Andre (1878 - 1935)
Inginer, celebru constructor de automobile.
A aparținut, din 1904, Lojii „Filosofia Pozitivă” din Ori-
entul de Paris. În 1919 a fost radiat.

COOPER, Gordon
Cosmonaut american care a dus cu el, la prima călătorie 
în jurul Lunii, un fanion simbolic remis de loja sa, una din 
cele mai vechi din Statul Colorado.

COOK, James (1728 - 1779)
Navigator şi explorator britanic. Între 1768 şi 1779 între-
prinde trei expediţii succesive în jurul pământului, în care 
a cercetat Noua Zeelandă şi a descoperit țărmul oriental al 
Australiei, Noua Guinee, Arhipelagul Sandwich de Sud.
Nu se cunosc locul şi data inițierii sale. Contemporanii îl 
considerau mason deşi lexicoanele nu îl pomenesc. 

DAVY, Sir Humphry ( după alte surse, Baronet 
Francis ) (1778 - 1829)
Chimist englez renumit pentru că a obţinut pentru prima 
dată prin electroliză sodiul, potasiul şi celelalte metale 
alcalino-pământoase, a considerat clorul - un gaz, o sub-
stanță simplă, a promovat o teorie nouă despre acizi şi a 
inventat lampa de siguranţă care-i poartă numele, utilizată 
în minerit.
Portretul său se păstrează în colecțiile de la Freemason’s 
Hall din Londra. Nu se cunosc locul şi data inițierii sale.
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FLEMING, Sir Alexandre (1881 - 1955)
Medic şi bacteriolog englez, celebru pentru că a descope-
rit în 1929 penicilina. Zece ani mai târziu, lucrările sale 
au permis fabricarea curentă a penicilinei şi învingerea, în 
acest fel a numeroase boli netratabile până atunci. Pentru 
această descoperire, a primit titlul de „Sir” în 1944, iar ul-
terior i s-a  acordat Premiul Nobel în domeniul medicinei 
(1954).
Membru al mai multor loji engleze, între care „Santa Ma-
ria nr. 2692” (în 1925) şi Venerabil al Lojii „Misericordia 
nr. 3 286” (în 1936). În 1942 a fost ales Primul Diacon 
al Marii Loji Unite a Angliei, iar ulterior, în 1948 devine 
Mare Supraveghetor al Marii Loji Unite a Angliei.

FORD, Henry (1863 - 1947)
Constructor american de automobile. In 1892 a  reali-
zat primul său autovehicul, iar în 1903 a întemeiat firma 
„Ford Motor Co”,  producând în serie  automobilul ca-
re-i poartă numele. Intre 1906-1919 şi 1943-1945 a fost 
preşedintele acestei societăţi, care a produs numai în in-
tervalul 1908-1927 peste 15 milioane automobile „model 
T”; Ford a transpus în realitate ideea producţiei de masă, 
concomitent cu crearea unor condiţii mai bune de muncă 
pentru lucrători - concepţia aceasta se numeşte „fordism”. 
În 1932 a scris „Viaţa şi opera mea”.
Nu se cunosc locul şi data iniţierii sale. A devenit Maestru 
la 28 decembrie 1894 în Loja „Palestina nr. 357”. Templul 
acestei loji era construit  în hala de producţie, în oraşul  
Overalls; ceremoniile masonice se desfăşurau chiar în sa-
lopete, iar după încheierea lucrărilor lojii se mergea direct 
la locul de muncă.
În 1915, Ford a efectuat o călătorie masonică în Europa cu 
scopul de a împăca cele două tabere beligerante. În 1947 a 
devenit membru al Lojii „Sion nr. 1”, unde Mare Maestru 
era cumnatul său, R. Bryant
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GLENN, John (n. 1921)
Astronaut american, membru al Lojii nr. 339 din Cape 
Canaveral. În 1962 a înconjurat de 3 ori Pământul într-o 
navă spaţială.

LAKE, Simon (1866 - 1945)
Constructor american de submarine, iniţiat în Loja 
„Monymouth nr. 112” din Atlanta Highlands, New Jersey 
(SUA). Din 1910 va face parte din Loja „Ansantawee nr. 
89” din Milfort, Connecticut,(SUA).  

LALANDE, Joseph Jerome Francois de (1732 - 1807)
Astronom, profesor la College de France, director al Ob-
servatorului Astronomic din Paris, membru al Academi-
ei de Stiinţe din Franţa şi a numeroase academii străine, 
„lector regal” în matematici.
Iniţiat la vârsta de 20 de ani la Berlin, iar după altă sursă, 
în Loja „Sf. Ion al Aleşilor” din Bourg-en-Bresse. A fon-
dat la Paris Lojile „Stiinţele” şi „Nouă Surori”, al cărui 
Venerabil a fost înainte de 1776, respectiv, între 1776 și 
1779. 
Este socotit primul istoric al Francmasoneriei franceze. A 
jucat un rol important în constituirea Marelui Orient de 
Franţa în 1772-1773; a fost, până în 1776, Orator al Ca-
merei de Administraţie, primul şi al doilea Supraveghetor 
al acestei Camere, membru în diverse comisii însărcinate 
cu întocmirea unor reglementări, ritualuri şi relaţii cu Gra-
dele Înalte. În 1776, devine Ofiţer onorific, iar sub Impe-
riu - Mare Orator al Marelui Orient de Franţa.
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LANGEVIN, Paul (1872 - 1946)
Ilustru fizician francez, ale cărui contribuţii notabile în 
ştiinţă au fost: o teorie a dia şi paramagnetismului şi ela-
borarea metodei de obținere a ultrasunetelor cu ajutorul 
cuarțului piezo-electric (1917). A scris studii de filosofie 
a științelor, de teorie cinetico-moleculară şi de teorie a re-
lativității.
Apartenenţa sa  la Masonerie este susţinută de Pierre Ma-
riel.

LAPLACE, Pierre Simon, Marchiz de (1749 - 1827)
Geometru şi fizician, membru al Academiei de științe, 
apoi al Academiei Franceze, ministru de interne, vicepre-
şedinte al Senatului, apoi, după 1814, pair al Franţei.
Figurează pe lista Marilor Ofiţeri de Onoare ai Marelui 
Orient de Franţa, în 1804.

LINDBERG, Charles (1902 - 1974)
Pionier al aviației, a realizat prima traversare a Atlanti-
cului.
Membru din 9 octombrie 1926 al Lojii „Leystone nr. 243” 
din Orientul de Saint-Louis, al cărui steag l-a acompaniat 
în traversare. Ca urmare a reușitei traversării, a fost numit 
membru pe viaţă în diverse loji masonice. 
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LIST, Friedrich (1789 - 1846)
Economist german, care a publicat în 1841 prima ediţie a 
lucrării sale fundamentale, „Sistemul naţional de econo-
mie politică”, un manifest îndreptat împotriva liberalis-
mului clasic. Trăsătura caracteristică a sistemului conce-
put de mine, preciza List, este naționalitatea. Întreaga mea 
concepţie este clădită pe ideea de naţionalitate ca verigă 
între individ şi omenire. A susţinut uniunea vamală state-
lor germane şi politica protecționistă de industrializare a 
Germaniei.
A fost iniţiat şi ridicat la gradul de Maestru, într-o lojă din 
Raiding,  în cursul unei călătorii în SUA.

MEYER-HOFMEISTER, Conrad (1807 - 1881)
Medic elvețian, Venerabil al Lojii „Modestia cum Liberta-
te” din Orientul de Zurich.

MICHELSON, Albert Abraham (1852 - 1931)
Celebru fizician american, laureat al Premiului Nobel 
pentru fizică în anul 1907. Contribuțiile sale notabile sunt 
în interferometrie, spectroscopie şi astronomie; a constru-
it un interferometru care-i poartă numele şi a făcut cerce-
tări asupra vitezei luminii, care i-au servit lui A. Einstein 
la fundamentarea teoriei relativității. 
Între anii 1874 și 1876, a primit primele trei grade în 
Loja „Washington nr.21” din New York.
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MONTGOLFIER, Jacques  Etienne (1745 - 1799)
A fost unul din pionierii navigației aeriene, alături de 
fratele său, Joseph-Michel. Împreună au realizat primele 
aerostate cu aer cald, pe care le-au prezentat în public în 
1783. 
Inițiat în Loja „Nouă Surori” din Paris, în 1784 (despre 
fratele său nu există proba apartenenței masonice).

OERSTED, Hans  Christian (1777 - 1851)
Celebru fizician şi chimist danez. A descoperit devierea 
acului magnetic în vecinătatea unui conductor străbătut 
de un curent electric (1820), punând bazele electromag-
netismului, precum şi elementul chimic aluminiu (1825).
A fost inițiat în Masonerie în anul 1812.

OSTWALD, Wilhelm (1853 - 1932)
Chimist, fizician şi filosof  german, profesor la Leipzig. A 
obţinut Premiul Nobel pentru chimie în 1909. Principalele 
sale studii şi cercetări au fost în domeniul electrochimiei, 
cineticii chimice, catalizei, teoriei soluţiilor. A descoperit 
legea diluției şi a elaborat procedeul de obținere a acidului 
azotic prin oxidarea amoniacului. În filosofie este conside-
rat creatorul energetismului, variantă a idealismului fizic.
Nu se cunosc locul şi data inițierii sale. A fost Mare Ma-
estru al Marii Loji „La Soarele  Levantului” din Bayreuth.

PARRAVANO, Nicola (1883 - 1938) 
Academician italian, președinte al Uniunii Internaţionale 
de Chimie, iniţiat în Loja „Universul” din Roma.
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PEARY, Robert (1859 - 1920)
Amiral american, primul explorator care a atins Polul 
Nord al planetei. A fost inițiat în Loja „Kane nr. 454” din 
Orientul de New York.
Un monument  purtând steaua strălucitoare a Masoneriei 
a fost ridicat în memoria sa la 6 aprilie 1922. 

PESTALOZZI, Jonann  Heinrich (1746 - 1827)
Celebru  pedagog elvețian. A îmbogățit şi reînnoit conţi-
nutul şi metodele învăţământului primar. În așezământul 
„Neuhof”, orfelinatul de la Stans şi institutele din Burg-
dorf şi Yverdon (1805-1825), pe care le-a condus, a pre-
conizat intuiția şi îmbinarea instrucțiunii cu munca pro-
ductivă.
Experimentele sale s-au bucurat de un renume mondial. 
Popularizate în Transilvania, prin discipolul său, Stefan 
L. Roth, au influenţat ulterior organizarea învăţământului 
în ţările române. 
A fost membru al Marii Loji elveţiene „Alpina”. 

PULLMANN, George  M. (1831 - 1897)
Inventatorul vagoanelor de dormit aparținea unei loji din 
Orientul de Albion (New York, SUA).

REGHINI, Arturo (1878 - 1956)
Matematician italian, inițiat în Ritul Memphis,  în Loja 
„Risorgimento” din Orientul de Palermo. A fost, de ase-
menea, Locotenent Mare Comandor al Supremului Con-
silu de Rit Scoţian Antic şi Acceptat al Marelui Orient de 
Italia. 
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RICHET, Charles (1850 - 1935)
Fiziolog francez, cu numeroase descoperiri în domeniile 
fiziologiei nervoase, al căldurii animale, al serologiei. A 
descris pentru prima oară anafilaxia şi şocul anafilactic 
(stare de hipersensibilizare specifică a organismului ma-
miferelor, la acţiunea unui antigen, astfel încât a doua in-
jectare a aceluiaşi antigen, chiar într-o doză foarte mică, 
determină apariţia unor manifestări patologice care pot 
duce la moarte).    
A fost membru al Institutului şi al Academiei de Medi-
cină a Franţei, membru de onoare al Academiei Române 
(1927) şi Laureat al Premiului Nobel pentru Medicină. A 
aparținut Lojii „Cosmos” din cadrul Marii Loji a Franţei

SARNOFF, David (1891 - 1971)
„Tatăl” televiziunii americane. Iniţiat în Loja „Stricta Ob-
servanţă nr. 94” din New York la 14 iulie 1921. În 1955 
a primit „Distinguished Achievement Awards Medal” din 
partea Marii Loji din New York.

SCHACHT, Hjalmar (1877 - 1970)
Financiar german celebru, învingător al inflaţiei din 1923, 
preşedinte al Reichsbank, ministru al economiei sub Hi-
tler până în 1937, deportat către sfârşitul războiului, achi-
tat în procesul de la Nuernberg.
A făcut parte din Loja „Zur Freundschaft” din Orientul de 
Hamburg. În 1945, după al Doilea Război Mondial, şi-a 
reluat activitatea masonică.

SCHLIEMANN, Henri (1822 - 1890)
Arheolog şi elenist. Autodidact, a organizat, pe cheltuiala 
proprie, mari săpături la Troia, Micene şi Tirint, unde a 
făcut importante descoperiri privind culturile preclasice 
din bazinul Mării Egee ale mileniului al II-lea înainte de 
nașterea lui Christos.
Menţionat ca mason de Eugen Lennhoff.
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SCOTT, Robert Falcon (1868 - 1912)
Ofiţer britanic, celebru explorator polar, care a ajuns însă 
al doilea la Polul Sud al planetei. Între 1901-1904 a con-
dus o expediție britanică în Antarctica, descoperind ținu-
tul pe care l-a botezat Ţara Regelui Eduard al VII-lea şi 
reușind să înainteze în interiorul continentului până la 82 
grade şi 17 minute latitudine sudică. În 1910, pornește o 
nouă expediţie pentru a atinge Polul Sud, unde ajunge în-
tr-adevăr, la 18 ianuarie 1912, dar al doilea, după Roald 
Amundsen, care trecuse pe acolo la 15 decembrie 1911. 
La întoarcere, împreună cu cei patru însoțitori, moare din 
pricina epuizării şi a vremii nefavorabile. 
A făcut parte din Lojile „Drury Lane nr. 2 127” (în care a 
fost şi iniţiat), „Navy nr. 2 513” din Orientul de Londra şi 
„Saint-Alban’s” de Christchurch.

SHACKLETON, Henry (1874 - 1922)
Explorator polar, menţionat ca mason de Eugen Lennhoff. 

TREITSCHKE, Henri Gothard von (1834 - 1896)
Istoric german cunoscut prin lucrarea sa „Istoria Germa-
niei în secolul al XX-lea”.
Considerat mason de Eugen Lennhoff.
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WESCOTT, William Wynn (1848 - 1925)
Medic englez, Venerabil al Lojii „Quatuor Coronati” în 
1893. A fost unul din conducătorii organizaţiilor de Cruce 
Roşie în Commonwealth-ul britanic.
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Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE

Rezumat
 

Cuprinsă în programul manifestărilor internaţionale „Expoziţia 
Internaţională de Invenţii şi Inovaţii Industriale – Al Fateh” a polarizat, în 
localitatea Tanjur oraşul Tripoli – Libia, timp de şapte zile (23 – 29 februarie 
1992) atenţia întregii lumi tehnico-ştiinţifice. Participarea României la 
această manifestare – graţie aportului Ministerului Comerţului şi Turismului 
din acea vreme, cât şi al  Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) – a 
fost încununată de succes.

Cuvinte cheie: invenţii, inovaţii, expoziţie internaţională, ştiinţă, tehnică, 
progres.

Summary 

Included in the program of international events „INTERNATIONAL 
EXHIBITION OF INDUSTRIAL INVENTIONS AND INNOVATION - AL 
FATEH” polarized in the locality Tanjur, city Tripoli- Libya, for seven days(23-
29 february 1992) the attention of the entire technical-scientific world.

In memoriam

EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ  
DE INVENŢII ŞI INOVAŢII 

INDUSTRIALE – AL FATEH TRIPOLI – 
LIBIA, 23-29 FEBRUARIE 1992

INTERNATIONAL EXHIBITION  
OF INDUSTRIAL INVENTIONS  

AND INNOVATIONAL FATEH TRIPOLI 
- LIBYA, 23-29 FEBRUARY 1992
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Romania’s participation in this manifestation - thanks to the contribution of 
the Ministry of Commerce and Tourism and the State Office for Inventions and 
Trademarks(OSIM)- it was successful.

Keywords: inventions, innovations, international exhibition, science, 
technique, progress

Cuprinsă în programul manifestărilor internaţionale „Expoziţia 
Internaţională de Invenţii şi Inovaţii Industriale – Al Fateh” a 

polarizat în localitatea Tanjur oraşul Tripoli – Libia, timp de şapte zile (23 – 29 
februarie 1992) atenţia întregii lumi tehnico-ştiinţifice.

Participarea României la această manifestare – graţie aportului Ministerului 
Comerţului şi Turismului cât şi al  Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) 
– a fost încununată de succes.

Prezenţa la acest salon de invenţii şi inovaţii a fost condiţionată de ţara gazdă 
de următoarele cerinţe:

1. Brevetul de invenție să nu aibă o vechime mai mare de cinci ani (data 
eliberării 1986).
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2. Dacă invenția ce urmează a fi prezentată în cadrul salonului de invenţii are 

coautori, se va accepta prezenţa numai a unuia dintre ei.
3. Participarea se face cu planşe, machete, prototip punându-se la dispoziţia 

expozantului, după caz, aparatura video, şi alte accesorii necesare pentru o prezentare 
convingătoare a realizării sale.

Zborul fără incidente deasupra Europei şi apoi deasupra Mării Mediterane, 
într-un decor magnific, anticipa un eveniment de excepţie pentru delegaţii ţărilor 
participante.

Cazarea inventatorilor s-a făcut într-un superb complex turistic, prevăzut cu 
dotări de excepţie pentru petrecerea timpului liber. Situat în localitatea Zanzur, pe 
malul Mării Mediterane, această citadelă albă desprinsă parcă din lumea de basm a 
celor „1001 de nopţi” şi aflată în contrast cu albastrul mării şi cu galbenul auriu al 
ţinutului scăldat de razele soarelui, îţi crea senzaţia că te afli într-un mirific peisaj 
uitat de timp şi ocolit de tot ceea ce este mai urât acum în lume.

Valurile mării, care se izbeau de ţărm muşcând cu furie din trupul lui stâncos, 
îţi acompaniau gândurile, purtându-ţi-le departe de lumea plină de convulsii şi 
sângeroase revendicări.

În data de 23 februarie, după ce s-a pus la punct organizarea ireproşabilă a 
exponatelor într-una din sălile Institutului Central de Cercetări, a fost inaugurată 
expoziţia în acordurile imnului naţional Libian.

Domnul dr. A. D. Fadel, directorul Institutului Central de Cercetări, 
organizatorul manifestării, a salutat prezenţa celor peste o sută de inventatori din 17 
ţări participante (China, România, Elveţia, Libia, Siria, Vietnam, Tanzania, Etiopia, 
Yemen, Irak, Maroc, Egipt, Sudan, Peru), precum şi a ambasadorului României 
domnul inginer Stelian Tănăsescu împreună cu o parte din membrii echipei sale 
diplomatice. Au urmat discuţii legate de aspecte ale proprietăţii industriale, susţinute 
cu profesionalism de domnii: Farag Moussa, preşedintele Federaţiei Internaţionale 
a Asociaţiei Inventatorilor; Fathis A. Ben Shatwan, Secretar General al Comitetului 
Poporului pentru Industria Uşoară; Vladimir Yossifov, administrator principal pentru 
lansări programe din cadrul Organizaţiei Mondiale pentru Proprietate Intelectuală 
(OMPI); dr. Kabasele Muamba, preşedintele Federaţiei Africane a Asociaţiei 
Inventatorilor; ing. Ali Ahmed Gnnam, specialist pe probleme ale protecţiei 
industriale din cadrul institutului gazdă şi alţi specialişti.

Discuţiile au gravitat în jurul unei problematici mereu de actualitate. Şi anume, 
perspectiva unificării normelor legislative la nivelul Africii, a legii „proprietăţii 
intelectuale” precum şi racordarea acesteia la prezentele norme internaţionale cu care 
se operează în principal în Europa şi America.

Vorbitorii au subliniat necesitatea declanşării unui vast program de calificare 
şi perfecţionare a cadrelor cu pregătire tehnico-ştiinţifică medie şi superioară din 
ţară şi din străinătate, în special din ţările slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare. 
S-a insistat de asemenea pentru abordarea unor programe speciale care să rezolve 
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problemele globale din acea vreme ale omenirii, în special cele legate de energetica 
convenţională şi neconvenţională.

Ideea de bază a conferinţei a fost legată de necesitatea ca, în viitor, popoarele 
din Africa inclusiv poporul din Libia să poată produce avuție naţională, nu prin 
exporturi masive, ci prin dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii în ritm prodigios. În felul 
acesta se va putea realiza progresul şi implicit ridicarea nivelului de trai al populaţiei.

Unele regiuni din Libia precum şi din alte ţări ale Africii au progresat şi şi-au 
dezvoltat anumite tehnologii legate în special de necesitatea de a supravieţui.

De aceea, apariţia mașinii în anumite locuri a produs o autentică revoluţie 
economică şi socială, degrevând omul de la o serie de corvezi. Procesul de 
creativitate în general şi cel de inovare în special sunt privite în lume cu o deosebită 
responsabilitate.

După conferință, a urmat vizitarea exponatelor. Atenţia celor prezenţi în număr 
foarte mare de-a lungul perioadei expoziției, a fost reţinută de diversitatea ideilor 
precum şi de modul îndrăzneţ de abordare a unor teme de larg interes. Cu toate că, 
d.p.v. tehnic, expoziția nu a fost la nivelul exigenţelor mondiale, exponatele, prin 
prezenţa lor, au generat un optimism molipsitor vis-a-vis de ideea că şi în Africa 
oamenii gândesc.

Pentru exemplificarea celor afirmate, voi face o scurtă trecere în revistă a 
principalelor exponate prezentate sub diverse forme: planşe, machete, prototipuri.

 CHINA: 
- Metodă de readucere a granitului la culoarea iniţială; 
- Scară izolatoare, în unghi drept şi microcabestare acţionat manual pentru 

lucrările de întreţinere a instalaţiei electrice ale stâlpilor de înaltă tensiune;
- Detonator cu tub încărcător ;
- Sistem electronic pentru automobile şi autobuze pentru verificarea testării 

comportamentului în trafic;
- Exploziv cu putere mare de detonare pentru puteri de adâncime medie şi 

mare;
- Dispozitiv de găurire cu viteză mare;
- Aparat terapeutic pentru acupunctură aplicată la îmbunătăţirea circulaţiei 

sanguine;
- Aliaj compus din diamant policristalin şi carbură de siliciu;
- Ceramică glazurată sau decorativă produsă pe scară industrială;
- Lampă de citit cu dispozitiv de protecţie a ochilor;
- Tub convertor cu baleiere rapidă;
- Filtru de ulei cu fibre fixe;
- Pudră comestibilă pe bază de extract de colostru (lapte);
- Instalaţie de bioxidare a apelor uzate pentru tratarea apei dulci şi a apei de 

mare;
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- Fibră de caşmir;
- Metodă de obţinere a unui agent de activare a suprafeţelor (pentru producerea 

esterilor zaharici din alge marine);
- QGW 80-88 soluţie pentru protecţia subacvatică a suprafeţelor imersibile;
- Aparat pentru tratarea tumorilor maligne;
- Plotter pentru trasarea în linie dreaptă, acţionat electric;
- Material izolator pe bază de silicat de calciu fără azbest;
- Detergent pentru sterilizare (împotriva micozelor);
- Material fonoabsorbant şi termoizolator;
- Aparat pentru prevenirea apariţiei cariilor.

LIBIA: 
- Radiator electric cu apă;
- Strung experimental;
- Maşină de fabricat cărămizi;
- Strung de lemn;
- Dispozitiv de reglare a telefoanelor;
- Dispozitiv de interceptare a convorbirilor telefonice (cu unde radio de medie 

frecvenţă şi putere de transmisie până la 500 m);
- Dispozitiv automat de interceptare (ridicarea receptorului);
- Instalaţie hidraulică de ambutisat;
- Lift electric;
- Dispozitiv pentru conversia energiei termice în energie electrică;
- Dispozitiv electronic de stins incendii.

SIRIA: 
- Circuit electronic de aprindere pentru motoarele cu benzină;
- Instalaţie pentru desalinizare a apei;
- Procedeu de construcţie a domurilor folosind dispozitive speciale;
- Instalaţie tehnologică pentru produse de pâine şi patiserie.

EGIPT: 
- Război de ţesut semiautomat şi multifuncţional;
- Metodă de obţinere a unor elemente de construcţie cu orificii de ventilare.

ELVEŢIA: 
- Seif cu cheie;
- Rucsac special multifuncţional;
- Aparat pentru acupunctură;
- Cârlige pentru fixat prosoape pe plajă.
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TUNISIA: 
- Instrument chirurgical dentar.

TANZANIA: 
- Dispozitiv de acționare pentru motor în patru timpi;
- Scauer solar acționat hidraulic.

PERU: 
- Turbovaporizator pe bază de osmoză (cu membrane care absorb combustibilul 

prin osmoză şi reglează consumul acesteia).

IRAK: 
- Panou stratificat din papirus şi ciment utilizat ca material de construcție.

ETIOPIA: 
- Dispozitiv pentru controlul poluării şi reducerea consumului de energie;
- Mașina de fabricat rezistoare.

ROMÂNIA: 
1. Unitate modulară de translaţie cu deplasare incrementală. Este prevăzută 

cu un cilindru hidraulic cu presiune de alimentare 100 bar şi forţa de acţionare 5000 
N. Incrementul de pas (deplasare între două puncte foarte apropiate, consecutive) 
este de 1 mm iar cursa de lucru 1200 mm.

Unitatea hidraulică de acționare a fost utilizată în general pentru rezolvarea 
componentelor de forţă dintr-un sistem. În urma introducerii electronicii în 
hidraulică sistemele hidraulice au beneficiat de o reglare precisă putând totodată 
să fie programate pentru a efectua orice cursă de poziţionare după o ciclogramă de 
lucru necesară. Programul poate fi introdus prin intermediul unui suport de program 
(bandă magnetică, disc, bandă perforată) sau stocat în memoria unui calculator. 
Prin sistemul de acţionare hidraulică, un distribuitor cu reacţie mecanică proprie 
(noutatea invenţiei) alimentează cilindrul hidraulic cu un debit (dozat) corespunzător 
cursei necesare de lucru. Acţionarea distribuitorului se face prin intermediul unui 
servomotor mecanic. Corespunzător structurii mecanice un pas al motorului electric 
(1,8˚) corespunde riguros unui milimetru deplasare a cilindrului hidraulic, implicit 
mesei de poziţionare. Precizia de oprire în orice punct al cursei de lucru fiind de 35 – 
40 μm. Unitatea de translaţie în deplasarea incrementală poate fi utilizată individual 
în construcţia maşinilor unelte, a utilajelor şi sistemelor mecanice ce au ca scop 
poziţionarea pe cursă. Prin combinaţia mai multor astfel de unităţi se poate realiza 
construcţia şi acţionarea modulară a unui robot industrial, fiecare unitate materializând 
unul din gradele de libertate ale robotului, fie la nivelul corpului robotului, fie de la 
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nivelul sistemului de orientare.

Această invenţie a luat premiul I (autori: prof. univ. dr. ing. Alexandrescu 
Nicolae ş.a. din I. Politehnic Bucureşti).

2. Grup de invenţii privind materiale grafitice, cupru grafitic, ş.a. pentru 
confecţionat perii electrice rotative. Invenţia premiată cu premiul II (autori: ing. 
Oblemenco Gabriel ş.a. din ICPE).

3. Servomotor electric pentru acţionarea directă a capului de maşină de 
cusut industrială.

Este un servomotor de tip sincron cu magneţi permanenţi din ferită, cu 
ventilaţie proprie internă şi cu un sistem de cuplă semielastică prin care se cuplează 
direct la axul maşinii. Are o greutate specifică (greutate/cuplu) foarte mică. Cu 
ajutorul convertizorului de comandă asigură 6000 împunsături/min. Reglarea turaţiei 
în raport cu 1:100. Poate avea dublu sens de rotaţie şi poate asigura funcţiunile 
specifice maşinii de cusut (poziţia acului, comanda foarfecii şi a întinzătorului de fier, 
comanda picioruşului, comanda întăririi de cusătură la început sau sfârşit). Comandat 
prin pedală servomotorul se poate adapta pentru orice acţionare care necesită reglaj 
continuu de turaţie din gama 1:100; poate fi adaptat de asemenea pentru diverse 
cupluri şi turaţii. Invenţia este caracteristică prin următoarele avantaje: dimensiuni 
reduse; motorul are traductor de autopilotare şi turaţie integrat; nu necesită sistem 
deosebit de cuplare; este fiabil (nu are piese în mişcare care sunt supuse uzării, întrucât 
sunt de tipul „fără perii”); permite acceleraţii şi deceleraţii mici datorită momentului 
de inerţie redus; montarea este foarte simplă. (Autori: ing. Vătafu Laurenţiu-Găitan 
ş.a. ICPE).

4. Instalaţie de recuperare a sondelor avariate. Folosită pentru un complex 
de operaţii privind stingerea incendiilor urmată apoi de închiderea gurii puţului, 
instalaţia a obţinut rezultate deosebite în Kuweit la sondele aruncate în aer de irakieni.

Instalația românească a lucrat alături de alte echipe de specialişti din SUA, 
Canada, Iran, China, Franţa, Anglia, Ungaria şi URSS.

Această instalație, folosind diferite dispozitive, a putut să execute o serie de 
manevre de la distanţă pentru pregătirea zonei din jurul puţului precum şi pentru 
îndepărtarea dispozitivelor avariate de explozie şi incendii, pentru stingerea sondei 
şi captarea erupţiei.

Instalația, împreună cu dispozitivele anexate, oferă posibilitatea „omorârii” 
sondei prin pomparea în gaura de sondă a unui fluid special pregătit până la 
adâncimea de 2000 metri. Operaţiile premergătoare (curăţire; asigurarea condiţiilor 
de lucru prin deplasarea bazei flăcării la circa opt metri înălţime; asigurarea montării 
dispozitivelor de închidere şi pompare a fluidului de urmărire ş.a.) efectuate numai 
la distanţă pentru a asigura protecţia lucrărilor sunt întotdeauna precise şi sortite 
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succesului. (Autorii: ing. Tomescu Policarp ş.a., „Petrorom” S.A.)

5. Aparat de respirat sub apă cu aer comprimat în două trepte în circuit 
deschis. Este o construcţie originală, fiabilă uşor de manevrat în anumite condiţii 
specifice (submersive). Poate fi folosit în diverse aplicaţii industriale, sport, agrement, 
militar, ş.a. cu succes. Autorii: Chiţu Veniamin şi ing. Năstase I. Gabriel). 

Se poate afirma că participarea românească la acest salon de invenţii, a 
fost binevenită şi a lăsat urme în memoria lumii tehnico-ştiinţifice. (ANEXA 1: 
CERTIFICAT DE INVENTATOR şi ANEXA 2: DESCRIEREA INVENŢIEI).

Pentru a ne detaşa de monotonia unui program impus de prezenţa zilnică şi 
obligatorie în expoziţie alături de exponatele respective, gazdele noastre s-au gândit 
la o serie de acţiuni turistice, culturale şi distractive menite să ne „coloreze” timpul 
liber. Am vizitat aşezarea antică romană din sec. II – III e.n. aflată în Sabratha, pe 
malul Mării Mediterane. Fiecare bloc din calcar păstrând în el amintirea milenară a 
unei existente statice în care timpul s-a năpustit asupra lor cu violenţă, încrustându-le 
o geometrie interesantă, cu margini dantelate, care concurează pe cel mai îndemânatic 
meşter pământean. Ploile, furtunile de nisip, aerosolii şi vântul, venite uşor sau 
foarte grăbite dinspre întinsul deşert sau dinspre azurul mării, au lăsat urme adânci 
şi mesaje către cei aflaţi în viaţă, că nimic nu este etern şi că orice existenţă trebuie 
trăită frumos.

Un alt obiectiv al vizitei l-a constituit „reşedinţa muzeu” a colonelului Gadafi, 
bombardată în noaptea de 15 aprilie 1986 de americani. Imaginea a fost de un real 
tragism. Încă o dată demonstrându-ne celor prezenţi că forţa este ultimul argument 
al unei dispute şi primul aliat al morţii. Unde există raţiune nu există forţă, iar unde 
există forţă se prăbuşesc destine. În intervalul pe care l-am petrecut în Libia, am 
fost invitaţi la trei mari hoteluri restaurant: „Golden restaurant”, „Horse Riding” şi 
„Grand Hotel”, unde am fost fascinaţi de luxul oriental al încăperilor precum şi de 
ţinuta personalului.

Vizitarea oraşului ne-a întregit imaginea asupra existenţei libiene. Aceasta 
ne-a făcut să înţelegem că, şi în Libia, ţară bogată, cu un popor gârbovit de o istorie 
milenară şi glorioasă, există contraste. 

Obiceiurile, tradiţiile, cultura, întreaga lor existenţă de altfel fiind marcată de 
perceptele Coranului. Fără de care poate viaţa acestui popor ar fi degenerat şi s-ar fi 
oprit definitiv, ştergând-o de pe harta existenţei umane.

Manifestarea s-a încheiat pe 29 februarie 1992 când a avut loc şi festivitatea 
de decernare a premiilor salonului de invenţii. (ANEXA 3: CERTIFICAT DE 
APRECIERE)

Despărțirea de aceste meleaguri ne-a lăsat la toţi participanţii amintiri de 
neuitat precum şi recunoştinţă faţă de o găzduire ireproşabilă.

Pentru mine, bucuria nu a putut fi deplină, întrucât, întors în ţară (04 martie), am 
aflat o veste care mi-a zguduit întreaga existenţă: murise şi fusese deja înmormântat 
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creştineşte cel ce fusese pentru mine un om deosebit şi un părinte de excepţie, Năstase 
Ion, tatăl meu! Murise de ziua de naştere a mea şi a fratelui meu, Dan – 27 februarie  
şi fusese înmormântat de ziua de naştere a mamei noastre, Maria – 03 martie.

Încercând să mă detaşez de acest cumplit eveniment, pot spune că participarea 
românească la acest salon de invenţii, a fost binevenită şi a lăsat urme în memoria 
lumii tehnico-ştiinţifice.

Cu această ocazie, merită subliniat efortul depus de specialişti din OSIM 
pentru reuşita acţiunii. Menţionez cu acest prilej pe doamna Rădulescu Mioara, dr. 
ing. Strenc, dr. ing. Bucşe Gh., ing. Pioaru Dan  precum şi pe Lungu Angela.

Așa a fost atunci. Între timp, Libia a intrat în furtunile Primăverii arabe și a mai 
ieșit de acolo cu haina nouă a unei lumi trecută deja prin războaie, bombardamente 
și patimi.

Vom vedea ce ne va rezerva viitorul. 

Anexa nr. 1

CERTIFIC
AT DE IN

VENTATOR
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AVIONUL IAR-93 
- Oameni și fapte -

Autor: Gheorghe-Ion VAIDA

Gheorghe VĂDUVA
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UN DESTIN TRAGIC,  
UN PROIECT UCIS

UN DESTIN TRAGIQUE,  
UN PROJET TUÉ 

Gheorghe VĂDUVA

Rezumat

Avionul românesc IAR-93 a fost asasinat pur și simplu de noii decidenți 
politici și strategici ai României post-decembriste. Un proiect care se anunța 
frumos și extrem de promițător pentru renașterea puterii aeriene a țării, deja 
demarat și pus în operă, a fost aruncat la coș, iar avioanele deja fabricate 
și aflate în uz în două regimente ale aviației de vânătoare-bombardament – 
Craiova și Ianca –, distruse, cu furie, ca și cum ar fi fost o ciumă sau o pacoste. 
Oare, vreodată, îi va aduce cineva, pe acești asasini ai avionului românesc, 
în fața Justiției? Să sperăm că se va petrece, cândva, și această minune. Până 
atunci însă, locotenent-comandorul aviator Gheorghe-Ion VAIDA, fost pilot 
pe IAR-93, a scris, pe 570 de pagini, povestea tulburătoare a acestui avion. 
Sperăm să revedem cât mai curând posibil acest avion, desigur reproiectat, 
modernizat și fabricat de mâinile de aur ale constructorilor de avioane de la 
Craiova, adus la standardele aeronavelor de luptă ultramoderne, zburând, 
în veghea spațiului nostru aerian, pe cerul de azur al României. Este visul 
acestui pilot, dar și al meu, nepilot, care am fost acolo, sus, în carlinga lui, și 
i-am simțit motorul, manșa, inima, fâlfâitul de aripă și parfumul de kerosen, 
amestecat cu cel al dealurilor Olteniei, pe unde mi-am purtat în adolescență, 
pașii, munca, drumurile și visurile. Astăzi, la Școala de Aplicație „Aurel 
Vlaicu” a Forțelor Aeriene ale României, fratele lui de suflet – avionul de 
școală IAR-99 Șoim – este la post și îi învață pe piloți tainele zborului cu 
reacție. Ce minunat ar fi dacă IAR-99 Șoim ar pregăti șoimii de mâine și 
pentru un demn urmaș al lui IAR-93!  

Cuvinte-cheie: IAR-93, Craiova, piloți, zbor, iubire

Résumé

L’avion roumain IAR-93 a été assassiné simplement par le nouveau 
staff décident politique et stratégique de la Roumanie poste-décembriste. On 
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a jeté à la poubelle un projet qui a été très beau et extrêmement prometteur 
pour la renaissance de l’industrie aéronautique et de la puissance aérienne du 
pays et qui était déjà démarré et mis en œuvre à ce temps-là par des avions 
fabriqués et mis en service dans deux régiments de chasse-bombardement – 
Craïova et Janka. On a détruit, furieusement, tous ces avions, comme si ceux-
ci seraient la peste ou le malheur. On sera vraiment possible d’amener en 
Justice ces assassines de l’avion roumaine ? Que nous en l’espérons que cette 
impossibilité deviendra possible un jour. Jusque-là, lieutenant-commandeur 
(CR) de l’arme de l’air Gheorghe-Ion Vaïda, ancien pilot sur IAR-93, écrit, 
sur 570 pages, l’histoire troublante de cet avion. Nous espérons de voir le 
plus tôt possible, cet avion, surement sur un nouveau projet, modernisé et 
fabriqué par les mains d’or des constructeurs d’avions de Craiova, mené aux 

standards des aéronefs de combat ultramodernes, en vol dans le service de 
notre espace aérien, sur le ciel de la Roumanie. C’est le rêve de ce pilot, el le 
mien aussi. Parce que, moi aussi j’ai été là, sur le ciel bleu, avec cet avion, 
dans la carlingue, en sentent son moteur, la commande, le parfum de kérosène 
mêlé avec celui des colins de l’Olténie, ou je me suis porté, en adolescence, 
les pas, le travail, les routes et les rêves. Aujourd’hui, à l’École d’Application 
„Aurel Vlaicu” des Forces Aériennes de la Roumanie, son frère de l’âme, 
l’avion de l’école IAR-99  Șoim (Aigle) – se trouve au poste et apprend les 
jeunes pilotes les secrètes du vol à rection. Comme il serait merveilleux que le 
IAR-99  Șoim préparerait des aigles de demain pour voler, un jour, un digne 
successeur du IAR-93 !   

Mots-clefs : IAR-93, Craiova, pilotes, vol, amour  
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Avionul IAR-93, fabricat la Craiova, poate că nu a fost aeronava de luptă 
cea mai cea, ultimul strigăt în materie, dincolo de care nu mai era posibilă 

– cel puțin pe termen scurt – nicio altă perfecțiune. Poate că IAR-93 nu era multirolul 
în vogă de azi, din generația a 5-a, cu decolare verticală și sisteme de hiperarme 
capabile să lovească ținta la… peste 5000 de kilometri, precum racheta Kh 101 de 
pe bombardierele strategice supersonice rusești, spre exemplu. Sigur, nu. Nu era așa. 
Dar era făcut de noi, era avionul nostru, al României, al românilor, era reînvierea sau 
resuscitarea unui proiect aeronautic național care fusese ucis după război. 

Era prima dintre aripile unei păsări Phoenix, care, sfidând criminalii industriei 
aeronautice românești și crimele săvârșite de aceștia împotriva Aviației Române, 
începuse să zboare. Și, cu toate neajunsurile și embargourile epocii, zbura frumos. 
IAR-93 se comporta, spre deosebire de MiG-21, foarte bine în apropierea solului 
și putea fi – era deja – un foarte puternic mijloc aerian de sprijin pentru Forțele 
Terestre și pentru Forțele Navale. MiG 21 era un avion de inteceptare, de luptă aer-
aer și, ca atare, el trebuie să decoleze rapis, să prindă vertiginos înălțime și să ajungîă 
foarte rapid la țintă, nu să-și modeleze zborul după configurația solului și a nevoii 
sprijinului de foc al trupelor și navelor. 

L-am văzut la toate aplicațiile la care a participat, îl așteptam cu nerăbdare, 
eram foarte atent la evoluțiile pe care le avea și îi înțelegeam tot mai bine posibilul 
rol în manevra aeriană strategică esențială. Desigur, IAR-93 avea limitele lui, așa 
cum toate avioanele din categoria lui le aveau. Și le au și acum. Dar, încă odată o 
spun și o subliniez, era avionul nostru, proiectat și fabricat de noi. 

După asasinarea uzinelor IAR de la Brașov, petrecută imediat după Al Doilea 
Război Mondial, România, una dintre primele țări din lume care a avut piloți și 
aviație, care a fabricat avioane de luptă, am fost nevoiți să importăm aparatele de 
zbor necesare armatei, economiei și țării, iar șansa revigorării industriei aeronautice 
române, atunci, în anii ‘50, fusese alungată brutal din gândirea noastră. Șerbănescu, 
Agarici și alți piloți care făcuseră minuni în timpul războiului, în luptele aeriene, 
nu numai că nu mai aveau loc în nici un catalog și pe nicio panoplie a valorilor 
aeronautice românești, dar înseși numele lor, ca și cele ale unor comandanți ai 
unităților de vânători de munte, spre exemplu – armă desființată atunci –, erau 
interzise. România nu avea dreptul să-și pronunțe numele eroilor ei, așa cum, astăzi, 
nu mai are voie să pronunțe numele mareșalului Antonescu. Și cu atât mai puțin să-l 
cinstească.

Nimic nu este însă etern pe lumea aceasta. Țara nu își poate uita nici eroii, nici 
savanții, nici sclavii, nici valorile. Și, sperăm, nici greșelile, erorile, cruzimile sau 
asasinatele săvârșite – conștient sau nu – de unii dintre conaționalii noștri care ajung 
la butoanele deciziei strategice. 

Cartea pe care o prezentăm succint aici – Avionul IAR-93, oameni și fapte1  
– este scrisă cu cerneala albastră a sângelui de pilot, de pilot de IAR-93, de către 
1 Gheorghe-Ion Vaida, Avionul IAR-93. Oameni și fapte, Editura Global Media, Sibiu, ISBN 978-606-8809-08-3
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unul dintre cei care au zburat cu dragoste, mândrie, entuziasm și încredere acest 
avion: locotenent-comandor aviator (r) Gheorghe-Ion VAIDA. S-a zbătut să culeagă 
toate datele necesare pentru a genera o carte, pe care le-a adăugat cu grijă și cu 
sfințenie celor  obținute prin experiența persobală, sentimentelor și convingerilor 
sale, sentimente și convingeri născute acolo, sus, în cabina pilotului de IAR-93. 
El numește IAR-93 „camarad de nădejde”, iar personificarea nu este un efect al 
căutării cu orice preț a metaforei, ci un adevăr încrustat pentru totdeauna în mintea 
și inima unui pilot care l-a zburat, l-a prețuit și l-a iubit. Cartea este, deopotrivă, un 
documentar, o demonstrație riguroasă și o mărturie, pentru cei de azi și pentru cei de 
mâine, despre „destinul tragic al avionului IAR-93 și al oamenilor care i-au înlesnit 
traiectoria spre înalt, mulți dintre ei anonimi, fie ei proiectanți, ingineri, tehnicieni, 
piloți, navigatori, personal de asigurare, civili și militari”.2 

În paginile volumului, autorul subliniază atent motivația politico-militară, 
strategică, operațională și tactică a opțiunii fabricării unui avion de luptă în țară, 
dificultățile inerente atingerii obiectivelor fixate și asigurării  producerii unui astfel 
de avion. Primul dintre aceste obiective era însăși rațiunea acestei întreprinderi. Se 
dorea „realizarea unui avion de luptă subsonic polivalent, capabil să îndeplinească 
misiuni de vânătoare-bombardament, de sprijin al trupelor de uscat și marinei 
militare”.3  Desigur, acesta era primul dintre obiective. Următoarele se refereau la 
realizarea unui avion de școală și de antrenament (s-a realizat IAR-99), a unui avion 
de luptă supersonic polivalent (în proiect, s-a aflat avionul supersonic IAR-95) etc. 

Faptul că primele două obiective s-au realizat într-un timp record constituia 
o garanție că industria aeronautică românească se afla pe o traiectorie ascendentă și 
putea realiza obiectivele propuse. Desigur, era o adevărată nebunie s-o iei de la zero 
și să speri că vei realiza, în câțiva ani, aeronave compatibile cu ale marilor puteri 
nucleare strategice, de care, la un moment dat, va trebui să te aperi. 

Proiectarea s-a realizat împreună cu Iugoslavia, țară aflată, ca și România, 
la răscruce de vânturi. Ulterior, știm cu toții ce s-a întâmplat. Desigur, nici autorul, 
nici cei care au proiectat și realizat acest avion nu sunt niște nostalgici și nu vor 
să întoarcă roata istoriei înapoi. Dar e vorba de industria aeronautică românească, 
de un avion de luptă produs în țară, de proiecte care așteptau să fie finalizate, de 
capacitățile noastre intelectuale, de proiectare și de execuție și, la urma urmei, de 
interesul nostru strategic vital – cel de supraviețuire într-o lume complicată, instabilă 
și, mai ales, ca întotdeauna, amenințătoare. 

Autorul vorbește despre oameni și echipe, despre nașterea unui vis și de 
realizarea lui, de parcursurile impresionante ale maieuticii unui avion pe care l-a 
iubit, l-a zburat și, iată, deși azi, după ieșirea la pensie are o altă meserie, cea de 
avocat, nu l-a uitat. Un pilot nu-și uită niciodată avionul. Îl va purta cu el oriunde, 
până în ultima clipă, inclusiv în escadrila sa din ceruri. 
2 Gheorghe-Ion Vaida, Ibidem, p. 3
3 Ibidem, p. 14
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Colonelul Stănică Gheorghe l-a zburat primul, pe aerodromul Bacău. Cei 
care asistau acolo au izbucnit în urale când avionul și-a extras roțile de pe pistă 
și a trecut la starea lui de pasăre. Deși au fost unele controverse, inclusiv pilotul, 
care trebuia să facă doar un rulaj și să simuleze decolarea,  spunând că a decolat în 
mod neintenționat (pentru a nu ieși din pistă), autorul arată că, de fapt, acest om, 
acest pilot și-a asumat în mod premeditat o astfel de decolare, care trebuie să fie o 
decolare spre un nou univers, spre o nouă dimensiune, și a înscris, astfel, poate cea 
mai frumoasă și mai emoționantă clipă de decolare după război a Aviației Militare a 
României și a industriei aeronautice românești: ridicarea în aer cu primul avion cu 
reacție, prototipul 001, fabricat în România: IAR-93, numărul 001! 

Primul zbor de prezentare a avionului IAR-93, prototipul cu simplă comandă, 
cu numărul 001, a fost efectuat tot de colonelul Stănică Gheorghe, pe aerodromul 
Alexeni, în fața comandantului Aviației Militare, la data de 2 iulie 1975.  

Autorul detaliază, pe sute de pagini, nu doar uimitoarea poveste a primului 
avion de luptă cu reacție de după război fabricat în România, avionul IAR-93 nr. 
001, ci și modul frumos în care acesta a intrat în casa Forțelor Aeriene ale României, 
zbaterile, lipsurile, tragismul accidentelor – câte au fost și cum au fost –, dar și 
entuziasmul, bucuria și uimitoarea capacitate de a merge mai departe. 

Iată, spre exemplu, catapultarea căpitan-comandorului Constantin Matei 
(Bobe) din ziua de 28 noiembrie 1996, din timpul unui zbor de încercare prin care se 
urmărea lansarea, în poligonul Recea a unor bombe de aviație exploziv-incendiare. 
După ce a zburat, datorită unor întâmplări uimitoare și forțării notei de către cei 
de la București, aflați acolo, pilotul a fost nevoit să zboare, probabil pentru prima 
dată în istoria aviației, cu spatele înainte și, la distanța de o secundă de impact să se 
catapulteze. După ce a ajuns pe sol, viu și, credea el, nevătămat, s-a dus pe picioarele 
lui până la cel mai apropiat post de poliție din acea localitate, a luat legătura ci C.I.Z-
ul (Centrul de Încercare în Zbor), apoi a ajuns la Spitalul Militar din Craiova, care 
fusese anunțat de acest eveniment, dar acolo era doar paznicul, apoi a cerut să fie dus 
la Spitalul Nr. 1, la doamna Ene, soția comandorului Gabriel Ene, pilot în aceeași 
unitate, iar aici a primit toate îngrijirile necesare. Avea o vertebră tasată-fracturată și 
alte trei doar… tasate…

Autoul nu a scăpat niciunul din evenimentele importante din scurta dar atât de 
bogata viață a acestui avion și din viața oamenilor care l-au creat, l-au îngrijit, l-au 
zburat și l-au iubit. 

Partea a doua a cărții este rezervată prezenței camaradului IAR-93 în serviciul 
operativ. 

Opinia autorului, asociată și spuselor unuia din marii noștri aviatori, generalul 
Ștefan Voian, unul dintre primii piloți români care a zburat MiG-29, cea mai 
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performantă aeronavă de luptă multipol aflată în vremurile acelea și în dotarea 
Armatei României, dar care era și unul dintre susținătorii unei componente aeriene 
distincte și puternice – Forțele Aeriene ale României – și susținea că „crearea unei 
componente aeriene de sprijin al trupelor de uscat și a celor navale și de lovire a 
posibilului agresor (este vorba de Divizia 70 Aviație) a fost o necesitate și o soluție 
inteligentă”.4  

Autorul discută în continuare, în deplină cunoștință de cauză, această necesitate 
și această compensare a defecțiunilor structurii operativ-strategice de atunci: CAAT. 
O divizie aeriană, care aduna în același concept operațional și strategic unitățile 
aviației de vânătoare, cele ale aviației de vânătoare-bombardament, unitățile sau 
componentele de cercetare aeriană, ca și pe cele de elicoptere, reprezenta o soluție 
potrivită pentru acele vremuri, în care trona Comandamentul Apărării Antiaeriene a 
Teritoriului, cu două divizii de apărare AA – una la Ploiești și cealaltă la Timișoara –, 
cu două brigăzi de radiolocație și cu puzderii de batalioane și companii radiotehnice 
înșiruite pe frontieră, aviația fiind socotită o forță de interceptare, de luptă aeriană și 
de bombardament, care acționa însă în contextul apărării antiaeriene, al apărării sol-
aer și nu al apărării aeriene și al apărării complexe, spre toate orizonturile. 

Avionul IAR-93, intrat în înzestrarea a două regimente – Regimentul 67 
Aviație Vânătoare-bombardament, dislocat la Craiova, și Regimentul 49 Aviație 
Vânătoare-Bombardament, dislocat la Ianca – a schimbat situația și a lărgit sfera de 
cuprindere și de eficiență a acțiunii din aer, în toate componentele sale: cercetare, 
interceptare, bombardament, sprijin din aer al forțelor terestre și al forțelor navale. 
Regimentul de la Craiova a primit avioane IAR-93, începând cu anul 1978, iar cel 
de la Ianca, începând cu 1989. Primul a exploatat timp îndelungat acest avion, iar cel 
de al doilea doar câțiva ani. 

Cartea cuprinde, între atâtea altele, și un capitol (capitolul 14) privind 
defecțiunile în exploatarea la sol și în zbor a avionului și un capitol (Capitolul 15) 
referitor la evenimentele de zbor. 

Este analizată singura catapultare voluntară din România, la nivelul solului, 
de la 8 martie 1983, precum și explozia din 9 iulie 1997...

Ultima aterizare a avionului IAR-93, una dintre cele mai triste zile din istoria 
aviației noastre, s-a produs la 9 aprilie 1998. N-a ieșit jamba principală din dreapta, 
pilotul – comandorul Ion Mărculescu – a făcut toate manevrele posibile, dar trapa 
nu s-a deschis și jamba tot n-a ieșit. C.Z-ul, comandorul Oreviceanu, i-a spus să se 
ducă în zona de catapultare, să consume gazul și să catapulteze. După catapultare, 
Mărculescu a avut probleme la coloană, nu a mai zburat și s-a pensionat, iar avionul 
a aterizat lin, acolo, în câmpia înaltă olteană, nu departe de pistă, pentru că pilotul i-a 
dat toate elementele care să-l ajute să planeze și să nu se rănească grav. Rănit ușor 
la o aripă, avionul IAR-93, cu nr. 219, cu postcombustie, s-a oprit acolo, drept și 
4 Ibidem, p. 113
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frumos – cum era acest avion, câtă vreme a trăit – cerându-și parcă iertare… 

Partea a treia a cărții cuprinde biografiile celor care l-au creat, l-au îngrijit, l-au 
zburat și l-au iubit.

Cartea este însoțită de tabele comparative, scheme, grafice, imagini, mărturii 
ale unor oameni legați de avion, de inginerie, de industrie și de această mare iubire 
care este zborul. 

Avioanele IAR-93 au fost scoase din exploatare în anul 1999, prin Hotărârea 
C.S.A.T. nr. S-59 din același an, 1999, consemnează trist autorul. 

Astfel, 75 de avioane IAR-93 au fost condamnate la moarte, dându-se o 
lovitură extrem de grea industriei aeronautice românești, aripilor patriei, Forțelor 
Aeriene ale României și visului nostru de zbor frumos, de zbor românesc cu un avion 
românesc, în slujirea și apărarea cerului României. 

Cine știe când se va mai putea relua, în condițiile unei competiții aviatice 
internaționale uluitoare, acest efort gigantic al dotării Forțelor Aeriene ale României 
cu un avion românesc și nu cu unul cumpărat cu bani grei, la mâna a treia, de la lada 
de gunoi a altora!  

Felicit autorul pentru o astfel de carte, scrisă dintr-o datorie sacră, dintr-o 
conștiință uriașă și dintr-o mare iubire!

NOTE DE LECTURĂ
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UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
STUDII STRATEGICE INTERDISCIPLINARE ȘI DE SECURITATE

 

Către colaboratori și cititori

Revista „Univers Strategic” – revistă trimestrială universitară română de studii strategice 
interdisciplinare și de securitate a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” – se doreşte a fi o 
publicaţie a tuturor celor interesați de problematica strategică a interdisciplinarității și securității. 
Paginile sale sunt onorate să găzduiască studii, articole, eseuri şi alte produse ale cercetării științifice 
elaborate de cercetători științifici, de profesori, masteranzi şi studenţi ai Universităţii Creştine „Dimitrie 
Cantemir”, de personalităţi din mediul academic şi universitar, de personalităţi ale lumii politice, 
ştiinţifice şi culturale din ţară şi din străinătate. Dorim să participăm activ la dezbaterea ştiinţifică de 
profil, să contribuim la extinderea universului cunoaşterii, la calitatea mediului şi a vieţii, la asigurarea 
– şi pe această cale – a condiţiilor necesare progresului, prosperităţii şi dezvoltării durabile.

Revista apare atât aîn format tipărit şi pe suport electronic (DVD-ROM), cât şi on line, astfel 
încât paginile ei să ajungă rapid la un public cât mai larg, deopotrivă avizat şi interesat, oferindu-i 
rezultatele activităţii de cercetare științifică din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, 
informaţii şi analize pe temele cele mai acute ale domeniilor predominant strategice, dar nu numai, ale 
interdisciplinarității și securităţii naţionale, regionale, internaţionale şi globale. 

Revista poate fi accesată on line la adresa: http://iss.ucdc.ro/revista.html  
Cei care doresc să publice articole în revistă pot aduce textul direct la redacție, în format 

electronic, îl pot trimite prin poștă sau prin email. Textul trebuie să fie scris cu diacritice, în Word, 
în limba română și în limba engleză sau franceză, cu un abstract de 8-10 rânduri și cuvinte-cheie, cu 
trimiteri bibliografice la subsolul paginii. 

Nu se percep taxe pentru publicare.
Conținutul articolelor publicate, pe părți sau în întregime, poate fi descărcat și folosit, cu 

citarea sursei.
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Email: iss@ucdc.ro sau office@ucdc.ro 
Telefoane redactor șef: 0766.747.305; 0771.573.616, email: vaduvageorge@yahoo.fr  
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