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EDITORIAL

RĂZBOIUL NOSTRU SACRU

NOTRE SACRE GUERRE 
General de brigadă (r) dr. Gheorghe VĂDUVA1

Résumé

Malheureusement, presque toutes les nations sont générées 
et renforcés à la suite des guerres. Il n’y a, pratiquement, aucun 
moment important dans l’évolution des civilisations connues sur la 
Terre qui ne soit  pas lié, nolens-volens, d’une confrontation, d’une 
crise ou d’une guerre. De ça, on y résulte une possible conclusion 
dramatique : le monde, comme l’Univers entier, étant conflictuel, 
contient en soi-même, comme mode d’être, une guerre continue, la 
paix étant toujours relative, tant qu’il est utile pour assurer le délai 
de temps nécessaire pour préparer la guerre qui suit. C’est la raison 
pour laquelle des nations accumulent, d’une manière irrationnelle 
et continue, en dépit des nombreuses politiques, stratégies, traites 
et accordes de paix et désarmement, de coopération et de bon 
voisinage, les armements les plus modernes. 

Pour nous, comme pour toute autre grand nation de la 
Terre aussi, il y a une guerre sacre, une guerre vitale, déroulé au 
carrefour des époques historiques, qui consigne, par le flux du sang 
des soldats, versé sur les champs de bataille, le droit à la paix, 
à la vie, à la terre et au ciel. Cette guerre sacre, pour nous, les 
roumaines, a existé dans le cœur de la Première Guerre Mondiale, 
entre les années 1916-1918.   

Mots-clefs: guerre vital, guerre sacre, unité nationale, terre, 
source, maison, à la maison. 

Introducere

Din păcate, lumea în care trăim este, în continuare, nu 
doar armonioasă și sublimă, și conflictuală, mai ales 

conflictuală, schimbătoare și, în mare măsură, imprevizibilă. 
Probabil că așa a fost mereu, de vreme ce a distrus, sistematic, 
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aproape tot ce au realizat civilizațiile anterioare și chiar generațiile anterioare, 
continuând, totuși, opera lor, și, la rândul ei, făcând mereu ceea ce, ulterior, 
într-o formă sau alta, a fost distrus, este pe cale de a fi distrus sau va fi 
distrus. Cu toate acestea, oamenii au durat, pe planeta Pământ, prin munca 
lor, indiferent dacă sunt pământeni sau, poate, veniți, cândva, de undeva, de 
prin Univers, valori incomensurabile, atât în spațiul material, cât mai ales 
în cel cognitiv și în cel care ține de universul sacru al omului și al ființei 
umane. Iar aceste valori s-au asamblat în mari sisteme, în mari patrimonii 
și în complicate procese axiologice, în mari culturi și civilizații. Și, această 
omenire, din care facem și noi parte, a mai creat, dezvoltat și consolidat, de-a 
lungul multi-mileniilor, conceptul „a trăi omenește”, care înseamnă a trăi în 
armonie, în respect față de aproapele tău și în iubire. 

Gérard Chaliand, în memorabila sa lucrare Anthologie mondiale de 
la strategie…arată că „antagonismul fundamental din secolul al IV-lea î.e.n. 
până în secolul al XIV-lea e.n., la scara continentului eurasiatic, este cel între 
nomazi şi sedentari.“1 Iar această constatare spune foarte mult în legătură 
cu armonia și conflictualitatea acestui colț de lume, cu modul de viață al 
oamenilor, cu premisele din care-și extrag sevele marile noastre sisteme 
axiologice.

Așa cum bine se știe, poporul român face parte din rândul sedentarilor. 
Și, ca orice popor sedentar, are vocația și sacralitatea spațiului plin, cu care 
se contopește și din care-și extrage nu doar hrana și viața, ci și universul 
gândului, al sentimentului și al cuvântului. Aceasta este, dealtfel, principala 
lui vocație. El se află aici de când se știe și, în pofida tuturor teoriilor și 
ipotezelor despre originea sa venetică, incertă, combinatorie sau nedefinită 
– teorii și concepte foarte dragi migratorilor războinici, inclusiv migratorilor 
sedentarizați în jurul nostru și chiar în inima noastră –, continuă să existe, să 
reziste și să trăiască în același sistem de valori ancestrale, concentrate mai 
ales în limbă, cultură și fire, care-i dau sevă, resurse inepuizabile, vitalitate 
și statornicie. Și chiar dacă România a fost dintotdeauna – și tot așa este și 
acum – una dintre cele mai primitoare și mai tolerante țări din lume față de 
alte seminții, fondul ei principal de valori nu s-a alterat și nu s-a diminuat, ci, 
dimpotrivă, actualizându-se mereu, nu s-a îndepărtat niciodată de filonul său 
cultural ancestral, de origini, de izvoare. Românii sunt, au fost și au rămas 
mereu ceea ce au fost mereu: produsul uman al spațiului în care și din care 
s-au generat, așa cum o spune atât de frumos o străveche legendă, care circulă 
1  Gérard Chaliand, Anthologie mondiale de la stratégie des origines au nucléaire, Robert Laffont, Paris, 1990, p. 
XIX.  

EDITORIAL
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și azi pe la mânăstiri, despre Dumnezeirea spațiului românesc. 
Marea tragedie a acestui neam s-a declanșat prin războaiele din 101-

102 și 105-106, când populația milenară de aici a fost lovită cumplit de forțele 
celui mai mare și mai puternic imperiu care a existat vreodată pe Terra – 
Imperiul Roman. Roma era în criză și avea mare nevoie de aurul dacilor. Și, 
deși o vreme a ezitat să se aventureze până acolo, peste Dunăre și în Carpați, 
adică chiar în zona de siguranță strategică pentru marele imperiu, a fost totuși 
nevoită să o facă. Rezultatele acestei expediții extrem de dificile se cunosc. 

Dar, acest mare imperiu nu numai că nu a nimicit întreaga populație de 
pe un spațiu imens (nici nu urmărea acest lucru, ci voia doar să ducă la Roma 
uriașele rezerve de aur care alcătuiau comoara lui Decebal și a Dacilor), dar 
i-a ridicat și statui de o frumusețe demnă și tulburătoare, care mai dăinuie și 
azi, în număr mare (peste 100) în toată lumea.2 

De atunci, populația spațiului românesc – deși a rămas numeroasă, 
puternică, statornică și de o valoare cu totul specială, prin modestie, statornicie, 
simplitate și ospitalitate – nu a mai reușit să se readune în marea ei țară, ci a 
rămas așa, în țărișoare surori, are au visat an după an și veac după veac marea 
clipă când acest vis se va împlini. Și acest vis s-a împlinit printr-un mare 
război, cel mai mare război care a avut loc vreodată pe pământul României, 
Războiul nostru Sacru din 1916-1919. 

Un spațiu românesc de legendă sufocat de marea 
geopolitică a imperiilor vremii

Deosebirea principală dintre sedentar și migrator ține, în primul 
rând, de ontologia spațiului, de consonanța sensibilă, temeinică și durabilă 
cu cognospațiul, cu sufletul sedentarului și cu rolul acestuia în generarea 
continuă a condiției umane, mai ales în ceea ce Heidegger, numea ființare, - 
ființare ca Dasein, ca preeminență existențială implicită –, ceea ce înseamnă 
devenire interioară, adică ființare în cadrul ființei..3 Miracolul supraviețuirii de 
mii de ani a poporului român în spațiul său originar se datorează acestui mod 
intrinsec de a se contopi cu spațiul său de origine în procesul ființării.

La poporul român, această determinare ține de o interiorizare nu doar a 
procesualității ființării, ci și a spațiului plin, a spațiului dens, a spațiului-izvor, 
2  Leonard Velcescu, Les daces dans la sculpture romaine,  étude d’iconographie antique. Front Cover. Presses 
littéraires, 2010 
3  Editorial: Recondiționarea condiției umane și amurgul libertății, în revista Univers Strategic, Nr. 26/2016, pp. 
9-18, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us26.pdf

EDITORIAL
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de o personalizare și, în același timp, de o dezvoltare a ființei în interioritatea 
unui spațiu intrinsec, organic, și nu ca alteritate, și a spațiului în interioritatea 
ființei. 

Sedentarul – ne referim, bineînțeles, la toți sedentarii originali, dar 
mai ales la sedentarul român – percepe spațiul ca pe o componentă a ființei, 
ca pe un participant efectiv la ființarea ființei și nu ca pe un receptacul, ca pe 
un loc în care te afli și pe care poți să-l schimbi oricând cu altul mai bun. La 
români, nu a existat niciodată așa ceva. Românului i-a fost totdeauna străină 
fuga lui voluntară spre orizonturile spațiale ale lumii, în căutarea unui loc mai 
bun sub soare, chiar dacă, uneori, a fost nevoit să o facă. De fiecare dată când 
a fost obligat să plece de pe pământul natal, inima și rădăcinile i-au rămas 
acasă. Pentru român nu a existat niciodată un alt pământ mai bun, iar dacă a 
părăsit vreodată această țară a lui, a făcut-o pentru că a fost nevoit să o facă și 
nu pentru  că a vrut să o facă. Și nici astăzi, în pofida tragediei emigraționiste 
forțate pe care o trăim, nu există fuga voluntară a românului de spațiul său 
ancestral, ci tragedia alungării lui de acasă, în căutarea unui loc de muncă. 

Spațiul, pentru români, este un spațiu sfânt, un spațiu intrinsec ființei, 
este un spațiu plin, un spațiu care ființează, un spațiu puternic personalizat și, 
în același timp, puternic interiorizat. Românul are reprezentarea și imaginea 
verticală a spațiului, a pământului din brazdă sau de pe coline, din piatra 
muntelui sau din adâncul apelor. Românul privește totdeauna, în tandem 
vertical, cerul și pământul. Acolo, sus, se află, Soarele, ploaia și Dumnezeu; 
aici, jos, se află Pământul, cu hrana, căldura și răcoarea lui, cel din care venim 
și cel în care ne întoarcem. De aceea, nu constrângerile venite de la alții, nici 
vecinătatea, nici comunitatea, nici disciplina riguroasă sunt importante pentru 
acest sedentar care se contopește cu pământul pe care calcă cu sfințenie. 
Important, pentru român, este locul lui sub soare, adică pământul lui, casa 
lui, spațiul lui, cel care se contopește cu el, care ființează împreună cu el. Iar 
acest proces îi este  suficient lui însuși și celor care-i sunt dragi și care vin din 
vechime, ca un izvor, ca o determinare, ca o monadă cosmică și cognospațială 
contopită cu sufletul lui și cu inima lui.

Cu migratorul este însă altceva, cu totul altceva, în ontologia și filosofia 
spațiului. Pentru migrator, spațiul în care se naște este un spațiu gol. De 
aceea, pentru el, nu este importantă verticalitatea spațiului, ci orizontalitatea 
lui. Migratorul se naște în șaua calului. El privește totdeauna orizonturile, 
fie în căutarea unui loc mai bun sub soare (dar toate sau aproape toate aceste 
locuri sunt ocupate deja de sedentari), fie pentru găsirea unor valori create de 

EDITORIAL
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sedentari pe care să le folosească și chiar să le prăduiască. În primul caz, este 
foarte posibil ca migratorul de totdeauna, ca și cel de azi, să fie doar un amărât 
care caută un loc mai bun de casă, un adăpost și un loc de muncă. În cel de 
al doilea, este vorba de acele populații migratoare războinice, organizate în 
hoarde, care au năvălit de atâtea ori și în spațiul românesc, obligându-i pe 
români să-și ascundă avutul prin peșteri, prin munți, prin locuri greu accesibile 
și, deopotrivă, să se apere, să ducă războaie. 

Așa a fost mereu. Și tot așa este și acum. După pierderea războiului 
cu romanii, dacii n-au mai reușit să-și refacă marele lor stat, dar au rămas 
puternici, statornici și de temut în zonele lor date de la Dumnezeu: Țara 
Românească, Moldova și Ardealul, dar, de fapt, ei au rămas, așa cum au fost 
mereu, în întreg arealul, de la Adriatica până la Carpații Albi, de la Bug până 
departe, spre Vest, de o parte și de alta a marelui fluviu, locul sfânt al românului 
sub soare. Dovadă: puternicele comunități românești de astăzi, comunități 
care, în pofida unui război continuu dus de migratorii sedentarizați în mari 
imperii împotriva lor, continuă să existe și azi. Existența românilor nu a fost 
însă condiționată de non-existența altora (românul spune că este loc destul 
sub soare pentru toată lumea, iar Cantemir scria, în Descriptio Moldaviae, 
că nicăieri, în lume, nu sunt atâtea seminții la un loc), ci de filosofia spațiului 
plin, a spațiului bogat, a spațiului umanizat și de vecinătatea liniștită. Spațiul 
românesc, în pofida uriașelor presiuni ale populațiilor migratoare și ale 
populațiilor războinice migratoare, dar, mai ales, în Evul Mediu și în timpurile 
moderne, ale imperiilor care s-au dezvoltat în această parte de lume și care 
erau cele mai puternice imperii ale timpului – Imperiul Țarist (Rus), Imperiul 
Habsburgic (Austro-Ungar) și Imperiul Otoman –, a continuat nu doar să 
existe, ci și să-și păstreze caracteristicile sale umanizatoare, calde, primitoare. 
Procesul de ființare românească în spațiul dat de Dumnezeu s-a continuat 
chiar în condițiile în care arealul geopolitic carpato-danubiano-pontic era 
unul de zonă de falie geopolitică și geostrategică agitată între aceste trei 
mari imperii. Într-o formă sau alta, toate cele trei mari imperii, dar mai ales 
Imperiul Țarist, vizau cele patru culoare strategice Est-Vest (sau Vest-Est) în 
varianta confruntării Est-Vest: culoarul strategic al Mării Baltice, culoarul 
strategic central european (Galiția Occidentală, nordul lanțului muntos 
European, Normandia); culoarul strategic al Dunării și culoarul strategic 
maritim de sud (Marea Neagră, strâmtorile, Marea Egee, Marea Adriatică, 
Marea Mediterană). 

Prima mare rocadă terestră între aceste culoare strategice era (este și 
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acum) situată între Marea Neagră și Marea Baltică, într-o fâșie care cuprindea 
teritoriul Republicii Moldova de azi (între Prut și Nistru), Galiția, o parte din 
Belarus și teritoriile Țărilor Baltice. Este vorba de o fâșie de continent de o 
importanță colosală în manevra strategică terestră de pe o direcție strategică 
pe alta, situată între cele două mări, în confruntarea Est-Vest (Vest-Est). 

În acest timp, teritoriul românesc dintre Dunăre și Carpații Meridionali 
(cel al Țării Românești) se constituia într-un fel de zonă de siguranță strategică 
pentru Imperiul Otoman, iar teritoriul Moldovei, situat între Prut și Carpații 
Orientali, reprezenta o zonă de siguranță strategică pentru Imperiul Rus. 
Aceste spații de siguranță strategică (spații tampon) trebuie să fie suficient de 
mari pentru a permite manevre strategică pe direcții (linii) exterioare, dar nu 
prea mari pentru a nu pune probleme de suveranitate și independență și alte 
probleme imperiului respectiv. 

Imperiul Habsburgic a fost nevoit să-și constituie o zonă de siguranță 
strategică interioară, cam în regiunea județelor Covasna, Harghita și Mureș 
de azi, care avea, se pare, în conceptul strategic austro-ungar, o triplă 
funcțiune: asigurarea acțiunii unor detașamente înaintate în caz de atac din 
partea Imperiului Rus și/sau a celui Otoman; constituirea într-o bază de 
plecare pentru manevre strategice ofensive sau defensive pe linii interioare 
pe direcția culoarului strategic central european, spre Galiția Occidentală și 
Bucovina de, și pe direcția Porții Focșanilor, pentru a ajunge rapid la Gurile 
Dunării; asigurarea condițiilor necesare pentru a se realiza, la momentul 
oportun, o ieșire la Marea Neagră, prin forțarea porții Focșanilor și cucerirea 
gurilor Dunării, pe această direcție strategică estică (visul de totdeauna al 
Vienei lui Franz Josef). 

Este limpede că, în aceste condiții, niciunul din aceste imperii colosale 
nu ar fi permis, sub nicio formă, repetarea situației din 1600-1601, când Mihai 
Viteazul a arătat că se poate realiza din nou unitatea spațiului românesc și 
refacerea României în granițele firești ale Daciei. 

Niciodată, de la Mihai Viteazul până la 1859, nimeni (cu excepția 
pașoptiștilor și a unor intelectuali de marcă ai României moderne, ulterior și 
a lui Eminescu) nu a fost în stare să încerce măcar să arate că visul de unitate 
al românilor, în spațiul lor natural, în spațiul lor firesc, mai poate fi realizabil. 
Unirea Țării Românești cu Moldova de la 1959 a fost, după secole, primul pas 
ferm în realizarea visului Unirii. Războiul de Independență de la 1877-1878 a 
reaprins oarecum speranța, dar realitățile dure ale acelor timpuri și presiunile 
uriașe ale imperiilor care continuau să domine spațiul european nu numai 
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că nu au permis acest lucru, dar au făcut tot ce a fost posibil (amenințări, 
dezbinări, diversiuni etc.) pentru ca nimeni să nu gândească vreodată că ar 
putea fi posibilă reunificarea teritoriului românesc în arealul vechii Dacii. 

Dar românii n-au renunțat niciodată să creadă, să viseze, să spere și 
chiar să se pregătească pentru o astfel de eventualitate. Reunirea românilor 
într-o mare țară – țara lor – era, într-o formă sau alta, în sufletele tuturor, ca un 
destin sacru, ca o lege naturală, care trebuia să se împlinească..

Dar reunificarea spațiului românesc, oricât ar fi fost ea de firească, 
de necesară și de legitimă, nu putea fi posibilă decât dacă și numai dacă cele 
trei imperii – Rus, Otoman și Habsburgic – ar fi permis acest lucru sau s-ar fi 
destrămat. Dar cum să se destrame niște imperii care dominau Europa, care 
reprezentau un modus vivendi european și euro-asiatic la acea vreme  și de 
care nu se putea atinge nici Dumnezeu!? 

Primul Război Mondial a reaprins această speranță. Dacă a fost 
posibilă unirea celor două țări românești de la 1859, de ce n-ar fi posibilă și 
reîntregirea de jure și de facto a teritoriului României în granițele naturale 
firești ale românismului, adică ale vechii Dacii? Chiar dacă trecuseră mai bine 
de 18 secole de la distrugerea Daciei… 

Oamenii politici ai vremii, în consonanță cu simțirile și voința 
poporului român, dar și cu teama unui posibil eșec distrugător, au optat, în 
cele din urmă, pentru intrarea în război, alături de puterile Antantei. Era vorba 
de intrarea într-un război care nu era al nostru, pe care nu-l declanșaserăm noi 
pentru a ne unifica țara, pentru a pune capăt exploatării nemiloase, umilințelor 
și tuturor nenorocirilor suportate de poporul român în ultimele două milenii, 
ci al marilor puteri europene, care-și disputau ce și-au disputat ele totdeauna: 
puterea, influența și dominanța politică, economică și strategică. 

Incidentul de la Sarajevo a fost doar un pretext. Forțele erau deja în 
dispozitive. Deși țara noastră era condusă de un rege german, România a intrat 
în război împotriva Germaniei și Austro-Ungariei, pentru unificarea țării, 
alături de țările Antantei. Forța uriașă a acestui spațiu românesc, totdeauna 
umanizat și puternic personalizat, trecuse dincolo de simțire, devenise voință 
și realitate directă, intrinsecă. Devenise ideal. Antanta avea nevoie de prezența 
României. Avea nevoie de frontul românesc. Armatele inamice trebuiau 
dispersate și lovite pe părți. Conducerea de atunci a României a înțeles cum 
nu se poate mai bine această necesitate, dar era greu de luat o decizie. Nimeni 
nu știa ce avea să se întâmple. Se știa doar cum va începe războiul, nu și cum 
se va termina. Pentru noi, uriașul război european era, deopotrivă, o spaimă, 
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dar și o speranță. Războiul celor puternici putea să ne spulbere definitiv, sau, 
dimpotrivă, să ne ofere prilejul să ne unificăm țara. Pentru că – toți cei de 
atunci o știau – venise vremea națiunilor…  

Între ancestral, sacru și vital

România a optat. Promisiunile Antantei erau tentante, iar teama de 
o ripostă cumplită a puterilor Centrale nu era nici ea de neluat în seamă, ci 
dimpotrivă. Frământările oamenilor politici de atunci se cunosc. Dar războiul 
își urma imperturbabil cursul său monstruos. Bătăliile de pe frontul din 
Vest erau îngrozitoare. Cam tot ce avea mai bun și mai valoros civilizația 
europeană din acea vreme a fost aruncat în bătăliile acelea de coșmar. Parcă 
reînviase spiritul distrugător al ultimelor fulgere ale războaielor antichității, 
când armatele se nimiceau aproape în totalitate pe câmpurile de bătaie. La 21 
februarie 1916, începuse bătălia de la Verdun, mai exact, abatorul de la Verdun. 
Exista deja experiența cumplită a Bătăliei de pe Marna, din septembrie 1914. 

Antanta avea nevoie de deschiderea frontului românesc. România 
avea nevoie ca de aer de acest război al nostru, pentru marea unire, pentru 
împlinirea visului de 1810 ani al populației românești din acest colț de lume, 
deși nu era pregătită în vederea unui astfel de efort colosal. Deja, Marna și 
Verdun, cu hecatombele lor de morți, începuseră să încremenească în poziții 
sub furia forului celor mai puternice mijloace de război ale vremii, iar luna 
iulie 1916 avea să fie un fel de summum al măcelului. Era neapărată nevoie 
de o supapă care să schimbe raportul de forțe și să ofere o șansă Antantei să 
obțină succesul strategic scontat. 

Capitalele Vestului nu se așteptaseră la o astfel de încrâncenare. Berlinul 
și Viena contau pe un război rapid, pe un război de mișcare, prin care să obțină 
în timp util supremația strategică și operațională, Parisul și Londra contau, tot 
așa, pe forța uriașă a manevrei, pe noile tehnologii, pe impactul introducerii 
tancului în luptă, pe josul strategic al uriașelor fronturi care crestaseră dureros 
și ucigător bătrânul continent european, dând însă și o șansă afirmării unei 
mari puteri emergente pe atunci, Statele Unite ale Americii, mare putere care, 
peste ani (dar începând chiar de atunci), avea să devină marea dominatoare 
economică, tehnologică, strategică și informațională a lumii.

Analizând Primul Război Mondial, J. R. Barber arăta că este vorba 
de „un război de cinci ani care a izbucnit în 1914, «undeva, în Balcani», un 
«colţ uitat al Europei». Această confruntare, scria Barber, „printr-o escaladare 
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iresponsabilă a loviturilor reciproce, a provocărilor şi ambițiilor nemăsurate 
ale celor mai mari puteri industriale ale lumii, a luat dimensiuni apocaliptice, 
inaugurând un secol de «violenţă» la scară planetară. Un conflict de asemenea 
proporții – soldat cu peste 9 milioane de morţi pe câmpurile de luptă şi cu 
un bilanţ al costurilor militare de 961 miliarde franci aur «a fost generat, 
în principiu, de un ardent naționalism şi de influenţa celor două sisteme 
potrivnice de alianțe.»“�. 

Acest naționalism de-a dreptul exploziv, era unul de tip identitar, 
cu un rol de motor gata de start pentru o nouă construcție europeană – 
Europa națiunilor și nu a popoarelor subjugate de imperii –, dar și pentru 
restabilirea echilibrului de putere și pentru eliberarea unor civilizații înăbușite 
sub presiunea uriașă a puterilor vremii. Desigur, și asta poate fi o iluzie. 
Puterea discreționară nu  va accepta niciodată pierderea puterii, egalitatea și 
democrația, așa cum se întâmplă și astăzi. Dar vremea ieșirii din cătușe sosise 
și națiunile europene subjugate doreau să se folosească cu orice preț de acest 
prilej. Așa cum am făcut-o și noi, românii. 

Primul război mondial s-a extins rapid, ca un foc de benzină, intempestiv, 
dar și irațional, cuprinzând și inflamând 28 de ţări care totalizau o populaţie 
de peste 1,5 miliarde de oameni.4

Dar, din acest conflict nu va ieşi învingătoare nici o mare putere din 
Europa, ci o altă mare putere care, după finalul războiului, îşi va începe 
epoca sa de dominare categorică, dar şi de mare responsabilitate, asupra 
mapamondului: Statele Unite ale Americii.5  Și au mai ieșit învingătoare din 
această teribilă confruntare, statele din Carpați și din Balcani, din Europa 
Centrală și din Sudul continentului, care au devenit suverane și independente.

Dar drumul până aici nu a fost atât de ușor, ci, dimpotrivă, a costat 
foarte mult. 

Puternicele națiuni ale Europei își ieșiseră ele însele peste margini, 
datorită, pe de o parte, militarizării și dezvoltării economice foarte puternice. 
Se detașau, în Europa, Germania, şi, pe continentul american, Statele Unite. 
Aşa numita „pace germană“, instaurată o dată cu întemeierea Reichului 
wilhelmian, a dus la afirmarea puternică a Germaniei, cam în același mod în 
care se produce și azi revirimentul Berlinului. 6 

După ce frontul din Vest s-a stabilizat pe aliniamentul St. Michel, Verdun, 
Compiegne, Bray, Somme, Arras, Armentieres la Lys, Ipres, Dixmunde, la 70 
4  Arta militară de-a lungul mileniilor, vol. II, Editura CTEA, București, p. 160
5  Arta militară de-a lungul mileniilor, vol II, Editura CTEA, București, p. 162
6  Academia militară, Curs de istoria artei militare, volumul II, Bucureşti, 1990, p. 186.
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km est Calais, între Elveţia şi Marea Nordului, comandamentul german a 
renunțat la ofensiva din vest şi şi-a concentrat efortul pe Frontul din Est.7

Românii anului 1916, anul intrării României în prima mare conflagrație 
mondială, au așteptat, au privit și au înțeles cu sfințenie acest război. 
Și au participat cu entuziasm, cu tot ce au putut și, mai ales, cu eroism și 
încrâncenare la el. Iar planul nostru de război, îndelung chibzuit, a fost 
unul pe măsură. Adică, bun, pentru unii dintre cei care l-au pus în aplicare, 
catastrofic și chiar monstruos pentru alții, inclusiv în opinia unui dintre marii 
comandanți militari români din acest război, mareșalul Alexandru Averescu. 
La finalul războiului, inițiatorul ofensivei de la Mărăști afirma: „Punerea în 
aplicare a monstruosului nostru plan a fost nu mai puțin monstruoasă.” Da, 
era, într-adevăr, monstruos să deschizi două fronturi, unul pe Dunăre și altul 
pe munți, când n-ai nici forțele, nici armele, nici mijloacele și nici sprijinul 
necesar. Occidentul era încorsetat de Verdun și de celelalte fronturi, rușii erau 
plini de importanța lor, de interesul lor și, în final, de ideile lor revoluționare, 
iar românii nu făcuseră instrucția în munți, nici la fluviu, n-aveau suficiente 
tunuri, nici mitraliere și nici măcar puști. Aveau însă idealul unirii și voința de 
a fi liberi și independenți între națiunile Europei, așa cum nu mai fuseseră de 
aproape două mii de ani. 

S-a aplicat Ipoteza B3 sau Ipoteza Z, care prevedea, cum bine se 
știe, acțiuni de mare amploare, în cooperare cu armatele ruse din Galiția și 
Bucovina și cu armata aliată de la Salonic, pe două fronturi: a) pe frontul 
de Nord și Nord Vest, împotriva Puterilor Centrale; b) pe frontul de Sud, în 
cooperare cu forțe rusești și cu armata aliată din Grecia, împotriva forțelor 
Bulgariei și Germaniei.

Acțiunile de pe frontul de Nord și de Nord-Vest – unul dintre cele mai 
lungi fronturi din Primul Război Mondial – trebuiau să fie, după operația de 
acoperire, predominant ofensive, rapide, surprinzătoare și ferme. Așa au și 
fost. Dar, din motive mai mult sau mai puțin justificate, ele au fost oprite la 
momentul cel mai nepotrivit, dându-i posibilitatea lui Falkenhayn să aducă în 
Transilvania două armate de salvare și să schimbe radical situația frontului. 
Dar asta o știm acum, la o sută de ani de la acele evenimente. Atunci, era mai 
greu de înțeles. Această manevră strategică de mare amploare a lui Falkenhayn 
a fost efectuată în coordonare foarte bună cu manevra de diversiune efectuată 
de Mackensen pe frontul din Sud, amenințând capitala României. Această 
amenințare asupra Capitalei a generat foarte multă îngrijorare, ceea ce 
a determinat conducerea de atunci să ia rapid o decizie de cea mai mare 
7 Arta militară de-a lungul mileniilor, vol. II, Editura CTEA, p. 162
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importanță, dar cu urmări grave pentru cele două fronturi românești.  
În urma Consiliului de Război de la Periș, locul unde se afla Marele 

Cartier General, planul strategic inițial – un plan care putea fi chiar foarte 
bun, dacă ar fi fost aplicat cu rigoare, curaj și o asigurare logistică temeinică 
– a fost modificat, schimbându-se radical paradigma războiului românesc și 
efortul strategic esențial. Sun presiunea manevrei spărgătorului de fronturi, 
efortul principal al armatei române a fost mutat, intempestiv și precipitat, 
de pe frontul de Nord și Nord-Vest, pe frontul de Sud. Pe frontul de Nord 
și Nord-Vest, s-a trecut la apărare, în inferioritate numerică și, mai ales, 
tehnologică, păstrându-se aici doar 10 divizii, prost dotate, iar pe frontul de 
Sud, după dezastrul de la Turtucaia, au fost aduse forțe din Nord, mizându-
se pe aportul predominant ofensiv al celor 16 divizii de infanterie și una de 
cavalerie române, la care se adăugau două divizii rusești, o divizie sârbă și, 
evident, efortul armatei aliate din Grecia. 

Cât de complicată, de tragică și de dramatică trebuie să fi fost manevra 
strategică pe linii interioare dintre două fronturi situate la sute de kilometri 
unul de celălalt, sub presiunile unui inamic experimentat, care-și adusese aici 
cei mai teribili generali ai timpului – Erik von Falkenhayn și Anton Ludwig 
August von Mackensen, spărgătorul de fronturi –, plus cele mai teribile 
mari unități de manevră cunoscute vreodată până atunci! Și, în condițiile 
precarității drumurilor din Muntenia, insuficienței căilor ferate, absenței unui 
plan minuțios privind comportamentul fiecărei unități și mari unități într-o 
astfel de manevră și pe spații atât de mari etc. etc., e lesne de înțeles cât 
de mult s-a diminuat capacitatea de luptă a unităților românești și prin ce 
încercări dramatice au trecut ostașii, dar și comandanții și statele majore.

Românașul – în anumite momente, având doar cu o pușcă la trei soldați 
– a trebuit să se lupte cu acești monștri ai războiului, să-și lase osemintele în 
trecători, așa cum s-a întâmplat la Pichetul Roșu, unde ostașii au fost îngropați 
în tranșee, stând în picioare, de bombardamentele artileriei inamice, să reziste 
și să ajungă, totuși, cu prețios ajutor din partea Franței, la marile victorii de 
la Mărăști, Mărășești și Oituz, singurele victorii ale anului 1917, dar foarte 
importante pentru derularea ulterioară a războiului și chiar pentru finalul lui, în 
pofida căderii ulterioare a frontului (datorită părăsirii în debandadă a pozițiilor 
de către ruși) și păcii umilitoare de la Buftea. Aici, pe aliniamentul de fier și 
de sânge al românilor, Mărăști, Mărășești, Oituz, a fost oprită ofensiva celor 
mai puternice armate ale vremii conduse de cei mai experimentați generali ai 
acelui timp. 
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Desigur, marele nostru război de reîntregire a spațiului neamului 
românesc, după nu mai puțin de 1810 ani de la catastrofa din anul 106, când a 
căzut Sarmisegetuza, este analizat astăzi pe toate fețele și fațetele și, pe această 
bază, destul de bine cunoscut. Dar, așa cum a fost și este considerat întregul 
război din 1914-1918 – primul mare război modern, puternic tehnologizat, 
care a zguduit din temelii continentul european și rânduielile complicate ale 
timpului din întreaga lume –, și războiul nostru (pentru că, în miezul lui, al 
Marele Război Mondial din 1914-1918, a existat și un uriaș război românesc, 
un război al nostru, Războiul nostru Vital, Războiul nostru Sacru) a fost unul 
cu desfășurări dramatice. 

Desigur, mai marii vremii din tabăra Puterilor Centrale, inamicii 
Armatei Române din acea vreme, n-au privit cu ochi buni intrarea României 
în război alături de Antantă și n-au pierdut nici un prilej, nici atunci, nici 
în secolul care s-a scurs de la acele evenimente, să critice comandamentele 
românești, generalii români, lăudând însă eroismul soldatului român. Unele 
dintre aceste critici sunt, cum bine știm, întemeiate, altele poartă amprenta 
aroganței mai marilor vremii față de năpăstuita națiune română din Carpați. 
Și astăzi, la un secol de la încheierea acelui mare război, sunt unii care cred 
(sau nu) – și o spun în gura mare – că stăpânirea austro-ungară în Ardeal a 
fost benefică pentru populația de acolo și, de aceea, ardelenii sunt superiori, la 
toate capitolele celor din vechiul regat. Iar alții fac tot ce este posibil pentru a 
crea din nou o situație care să permită refragmentarea spațiului românesc cel 
puțin în vechile provincii dinaintea Marelui război. Foarte puțini sunt cei care 
mai spun astăzi în mod public, dintr-o adâncă și fermă convingere, că românii 
din România sunt cel mai vechi și mai unitar popor din Europa, mai ales în 
ceea ce privește limba, cultura ancestrală, locuirea continuă pe teritoriul pe 
care au apărut, relațiile cu vecinii, toleranța față de alte seminții, răbdarea și 
bunătatea față de semeni. 

După ofensiva din Transilvania, ofensivă care, dacă ar fi fost continuată, 
ar fi dus la închiderea Porții Mureșului și la bararea manevrei lui Falklenhayn, 
precum și la deschiderea direcției strategice spre Budapesta și Viena, din 
culoarul strategic al Dunării și din culoarul strategic central european, cu 
posibile efecte catastrofale pe toate fronturile, pentru Puterile Centrale, a urmat 
o perioadă extrem de grea de retragere strategică intempestivă a unităților și 
marilor unități românești de pe frontul de Nord și Nord-Vest. A fost o retragere 
grea, cu pierderi foarte mari, care a trebuit să rezolve, deopotrivă, prevenirea 
încercuirii grupării de forțe de la Sibiu, zădărnicirea manevrei de întoarcere 
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a Corpului Alpin bavarez (dar acest corp, format din unități de elită, foarte 
experimentate și bine echipate, și-a îndeplinit misiunea). Așa cum bine se 
știe, armata română nu se pregătise pentru acțiuni în teren muntos, întrucât 
conducerea de la București, considera instrucția în munți ca inutilă, de vreme 
ce eram, înainte de război, în relații bune cu Imperiul Austro-Ungar. 

Datorită unui complex de cauze (unele care ne-au aparținut), 
schimbărilor bruște și total neinspirate și nejustificate de paradigmă strategică, 
necunoașterii profunde a forțelor inamice, neînțelegerii planurilor celor doi 
faimoși generali germani, produși ai școlii de la Berlin, slabei dotări, slabei 
instruiri a noilor contingente, precum și unor orgolii ale unora dintre generali 
români etc., altele ținând de comportamentul rușilor, neinteresați prea mult 
de această direcție strategică și de apărarea teritoriului românesc8, dar care 
ar fi trebuit să sprijine mai substanțial acțiunile noastre, mai ales pe timpul 
retragerii (deși, până la debandada din toamna 1917 din Rusia, au ținut frontul 
în Galiția și în Bucovina), toate rezistențele organizate pe aliniamentele 
intermediare, au căzut. 

Totuși, armata română a respins toate atacurile inamice pe crestele pe 
crestele Carpaților Orientali, a păstrat trecătorile și a făcut posibilă stabilizarea 
frontului pe Carpații Orientali și în Poarta Focșanilor. 

Marele Cartier General, condus în această etapă a războiului de generalul 
Prezan, și-a intrat pe deplin în rol. Apărarea a fost temeinic organizată, iar 
misiunea franceză, condusă de generalul Henri Mathias Berthelot, a adus, în 
fine, umărul Occidentului, de care era atâta nevoie aici, așa cum trebuia să 
o facă de la început (dacă ar fi fost posibil), prin deschiderea frontului de la 
Salonic, pe timpul ofensivei Armatei Române în Transilvania, când războiul 
își avea etapa sa de mișcare în plină desfășurare. Niciodată nu este însă prea 
târziu, chiar dacă fronturile se stabilizaseră în Vest și se trecuse la un cumplit 
război de uzură. 

Tot acest război al nostru (spun „al nostru” pentru că, în afară de faptul 
că s-a desfășurat pe teritoriul României, toți românii au participat, într-o 
formă sau alta la el) a consemnat un comportament de excepție al soldatului 
român, al țăranului român și al intelectualului român. Chiar dacă nepăsarea 
politicienilor de atunci (ca și a celor de azi) față de armată, de dotarea ei cu 
mijloace de luptă moderne, de instruirea și respectul ei, ca și acum, în anii de 
grație 1990-2017, ca și în preajma celui de-Al Doilea Război Mondial, un alt 
mare război în care, noi, românii, am avut Războiul Nostru Sfânt, Războiul 
8  Generalii ruși au spus de la început că apărarea trebuie organizată pe Siret, pentru a economisi forțe, urmând ca 
teritoriul României să fie eliberat după aceea, prin acțiuni ofensive adecvate.
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nostru Vital de păstrare și întregire a țării, în urma rapturilor teritoriale făcute 
prin dictatul de la Viena, a lăsat de dorit. 

Așa a fost mai mereu. 
Ce s-a obținut, cu preț de sânge, din ce ni s-a luat, s-a pierdut prin 

șiretlicuri, aranjamente, rapturi, presiuni sau alte mașinațiuni specifice 
fiecăreia dintre vremuirile ticăloase, dar toate având parcă un numitor comun: 
incapacitatea celor care au condus țara de a înțelege că, pe Terra interesului 
conflictual, a lăcomiei puterii discreționare și a dreptului forței, pacea este 
totdeauna dulce și frumoasă pentru cei puternici, dar relativă, iar războiul este 
totdeauna continuu, diferit de la o epocă la alta, subversiv, ticălos și necruțător. 
La 22 de ani după încheierea Războiului nostru Sfânt de Reîntregire a 
Neamului și a spațiului nostru românesc esențial, au urmat rapturile teritoriale 
din 1940, prin ultimatumul sovietic și prin dictatul de la Viena.  

De unde rezultă că pregătirea pentru apărarea țării trebuie să fie continuă, 
intensă și totdeauna actualizată. A trăi, azi, ca și ieri, pe planeta Pământ, 
înseamnă a lupta. Iar a lupta înseamnă a înțelege că numai puterea înțeleaptă 
și echilibrată, puternica dezvoltare economică și socială, buna măsură și 
cunoașterea exactă a vremurilor, respectul creierelor și al valorilor, în care 
componenta militară are rolul ei de neînlocuit, cel de monadă a războiului 
național sacru, a ultimei rațiuni, a ultimei cetăți și a ultimei creste, într-o lume 
care se înarmează continuu, reprezintă garanția că vom mai exista și mâine, 
sub semnul duratei, pe acest pământ al miracolelor uluitoare și catastrofelor 
sublime. De aici nu rezultă că trebuie să trăim în dușmănie cu vecinii și cu 
celelalte țări de pe Mapamond, ci doar că, trăind în respect și în prețuirea 
vieții, a păcii și a vecinătății liniștite, trebuie să avem totdeauna și mijloacele 
necesare pentru apărarea noastră. 

În acest război, au căzut 330.000 de militari români, iar 85.000 au fost 
grav răniți. Se adaugă 15.000 de ofițeri și trupă, 60.000 de ofițeri și soldați 
care au fost grav răniți și 20.000 de militari cu grade superioare având sechele 
pe viață.  Peste 700.000 de civili și-au găsit sfârșitul, în acest război, din cauza 
bolilor și a suferințelor cauzate de război. 

Din anul 106 încoace, exceptând campaniile lui Mihai Viteazul 
din 1600-1601 și războaiele voievozilor și domnitorilor pentru apărarea 
identităților românești (condamnate la divizare și separare) împotriva 
migratorilor războinici și imperiilor vremii, noi n-am avut niciodată un mare 
război, doar al nostru, împotriva celor care ne-au înrobit pământul și viața. 
De ce? Probabil, pentru că noi nu suntem făcuți pentru așa-ceva, pentru că 
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noi nu suntem o națiune a războiului – chiar dacă ne-am reunit printr-un mare 
război –, pentru că noi nu suntem războinici, ci doar oameni ai spațiului plin, 
adică ai pământului și ai casei de acasă. Toate războaiele noastre – atâtea 
câte au fost (și au fost destule!) – au fost războaie de supraviețuire, războaie 
vitale, războaie sacre. Iar cel mai mare dintre ele a fost Marele Nostru Război 
Sfânt de Reîntregire a Pământului și a Neamului din 1916-1918, integrat însă, 
dramatic și complicat, în Primul Război Mondial, care l-a făcut nu numai 
posibil, ci și viabil.  

Timpul renașterii, timpul redeșteptării 

Peste tot, în spațiul românesc, există, așa cum există în toate locurile 
bătăliilor noastre din Primul Război Mondial, câștigate sau pierdute, nu 
doar morminte, păduri de cruci, cimitire, și monumente, unde se depun, an 
de an, coroane și flori, ci și efecte pe termen lung ale acelor încrâncenări 
cruciale. Memoria colectivă le replantează în copacul timpului, iar timpul 
le pulverizează omenirii, deopotrivă, prin frunze și flori, dar și prin scuturi 
puternice împotriva unor noi atacuri subtile, malefice, revanșarde. După 
Marele Război, a urmat un alt război, cel de-Al Doilea Război Mondial – mult 
mai mare –, cu 55 de milioane de morți și cu distrugeri imense, iar după acesta 
a urmat un Război Rece, un război al reînarmărilor, al proliferării, gigantizării 
și miniaturizării armei nucleare, al armelor inteligente, al invizibilității, 
subtilității și al armelor cognitive. Forțele s-au repoziționat în dispozitive gata 
de luptă, mințile s-au remodelat după interese antiumane, anti-timp și anti-
limite, cerul s-a umplut de drone și de invizibilități, iar cognospațiul, de fel de 
fel de vectori cyber sau de căutători de universuri paralele… 

Mâine, când toate acestea se vor declanșa, probabil că vom trece 
cu toții într-o altă dimensiune, precum „mama”, în timpul unuia dintre 
accelerările de 40 de teravolți din acceleratorul de la Cern, sau noile echipaje 
cognocosmice care vor trece voios de centurile van Allen, cu vehicule cu 
motoare gravitaționale sau antigravitaționale și vor deschide drumuri spre 
exoplanete… Dar, înainte de a face asta – și, precis, cândva, o vom face! –, va 
trebui să redescoperim pământul de pe Terra, din care venim sau în care abia 
am ajuns, pe care ni l-am implantat în suflet și din care ne nutrim, sub efectul 
razelor de soare care ne vin de la Dumnezeul nostru din Univers. 

Noi, românii, va trebui să redescoperim cine suntem și ce căutăm pe 
acest pământ din care, în și prin care ființăm, întrucât ecuația noastră este 
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legată de gând, de pământ și de cer, de cei care au murit pentru ca noi să 
existăm și de cei care vor trăi atunci când noi vom înțelege că menirea noastră 
este să trăim și, deopotrivă, să murim pentru ei. Atunci când va trebui să o 
facem.

Cimitirele de azi ale românilor în care își dorm somnul de veci 
deopotrivă cei căzuți în Marele nostru Război și inamicii noștri de atunci, 
în același pământ pe care și pentru care au luptat. Acest colț de lume este, 
aici, la noi, de mii de ani, așa cum o arată și cele mai recente cercetări și 
descoperiri, inclusiv prin teste ADN, pământul nostru sfânt. Este adevărat 
că tot pământul, indiferent pe ce continent, în ce adânc de ocean și pe care 
munte s-ar afla, aparține oamenilor, așa cum și oamenii aparțin pământului. 
Dar, în acest moment al evoluției civilizației oamenilor pe planeta Pământ 
spre treapta ei superioară, spre treapta ei unificatoare și eliberatoare – cea 
a civilizației cunoașterii, a cognocivilizației –, reidentificarea identităților 
și reașezarea lor în spațiile ancestrale lăsate de la Dumnezeu este nu numai 
necesară, ci și obligatorie. Nu putem fi toți o apă și un pământ, dacă am uitat 
cine suntem, de unde și cum venim. Și chiar dacă o astfel de etapă intră în 
conflict cu interesul marilor corporații, cu cel al celor care se cred stăpânii 
lumii, cu cel al identităților economico-financiare sau de altă natură aflate 
dintotdeauna și pentru totdeauna în competiție pe viață și pe moarte pentru 
putere, influență, piețe și resurse, ea este absolut necesară pentru suprema 
integrare din întoarcerea lumii la limpezimea izvoarelor din care vine și 
provine. Noi, toți oamenii, fiecare din noi fiind unic și irepetabil pe planeta 
Pământ și în Univers, avem nevoie, deopotrivă, de propria noastră identitate 
și de propria noastră comunitate. Războiul nostru sacru din cadrul Primului 
Război Mondial asta a făcut: ne-a adunat în celula din care facem parte, în 
ADN-ul nostru inițial și în ADN-ul nostru mesager. Ne-a adunat în propria 
noastră identitate. Pentru că, fără identitate, nu este posibil nimic. Nici măcar 
propria-ți existență. Ca ființă și ființare.

În loc de concluzii

Din păcate, războiul face parte intrinsecă din viața noastră. În timp, el 
a trecut, de la definiția lui oarecum restrânsă – cea clasică, clausewitziană, 
de continuare a politicii prin mijloace violente, care aducea, în prim-plan, 
politicile strategiile, operațiile și armele de foc –, la una generalizată, 
transparentă la semnificație, polisemantică, fluidă și flexibilă, care include 
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orice mijloace de luptă (economice, politice, militare, psihologice, media, 
cognitive etc.), orice dimensiune și orice nivel de confruntare. În aceste 
condiții, deși războiul este, practic, scos în afara legii prin Carta ONU și prin 
aproape toate tratele, convențiile și acordurile care s-au alcătuit de la prima 
conflagrație mondială încoace, se legitimează, de drept și de fapt, războiul, 
atât ca mijloc de confruntare simetrică, disimetrică și asimetrică, clasică, 
modernă, antiteroristă, contrateroristă, pentru protecția și impunerea păcii 
etc., cât și ca modalitate de impunere, prin mijlocirea forței, sancțiunilor și 
amenințărilor de orice fel, a unui anumit tip de comportament. 

Fiecare națiune de pe acest pământ are însă un moment sacru din 
existența ei, momentul său identitar, momentul în care propria-i ființare a 
devenit conștientă de sine și, prin propria-i interioritate, s-a transformat în 
cultură, în patrimoniu, în identitate civilizațională. Acest moment sacru – 
pentru noi, românii, Marele Nostru Război din 1916-1919 de Reîntregire a 
Neamului și a Spațiului nostru milenar – este echivalentul unui reper de bază, 
unui pilon identitar, în care și prin care Spațiul, Timpul și Gândul se contopesc 
în aceeași rațiunea necesară și suficientă existenței noastre pe acest pământ.  
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1  General de brigadă (r) CS I dr. Gheorghe Văduva a fost redactor șef al ziarului 
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UNIVERS EDUCAȚIONAL

Lect. univ. dr. Carmen Manuela CAZAN 

Rezumat 

Preocuparea deosebită pentru educația familiei, în România (insuficient 
abordată ca obiect al politicilor strategice, deși din ce în ce mai importantă ca 
impact educațional) este  realizată de către instituții culturale și organizații 
care își dedică activitatea în mod declarat nevoilor de educație suplimentară, 
complementară sau continuă.

Educația familială reprezintă o modalitate esențială de realizare a 
educației informale și manifestă principalele caracteristici ale acesteia: se 
realizează în mod nesistematic, prin experiențe de viață trăite în mod concret, 
direct; se manifestă difuz în conduita indivizilor și a grupurilor; impregnează  
personalitatea cu specificul său prin influențarea implicită, integrală și 
continuă.
 
Cuvinte cheie: educație, familie, tendință, reformă

Summary 

Particular concern for family education in Romania (insufficiently 
addressed as an object of strategic policies, although increasingly more 
important as educational impact) is done by cultural institutions and 
organisations, which dedicates the work in the manner stated needs additional, 
complementary or continue education.

Family education constitutes an essential way of achieving the informal 
education and exhibit its main characteristics: it is done by way of systematic, 
through life experiences lived in a concrete way, directly; manifest diffuse 
into the conduct of individuals and groups; its specific personality pervades 
through default, and influence continues.

Keyords education, family, trend, reform 
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În abordările contemporane ale fenomenului educației, se discută despre 
eroziunea funcțiilor familiei și, mai ales, a funcției de socializare și, implicit, 

despre limitele educației familiale, educația fiind atribuită, în principal, școlii. 
Totodată, se discută despre de-școlarizarea educației, despre necesitatea 

întoarcerii priorităților educației la familie, școala având ca sarcină doar instruirea. 
Tendințe contradictorii se manifestă  în spațiul educației, reflectate  în cercetarea 
acesteia și în promovarea unor politici educaționale. Sunt pe de-o parte tendințe de 
concentrare a educației într-un singur focar, școala sau familia, pe de alta parte sunt 
tendințe de difuziune a acesteia în comunitate, datorită globalizării, informatizării, 
mass-media. Infuzia în conținuturile educației a virtualului, a informațiilor punctuale 
despre realitate, viteza schimbărilor în toate planurile vieții și reformarea educației 
pentru a fi adecvată acestora, precum și relativizarea valorilor au produs efecte care, 
deseori, conduc spre interogația: educația încotro?

În același timp, familia din România, ca instituție socială, se află în fața unor 
provocări de ordin socio-economic care au condus la apariția unor fenomene sociale 
cu impact direct asupra educației copilului în familie: rata crescută a divorțurilor, 
creșterea numărului familiilor monoparentale, creșterea numărului cuplurilor 
consensuale, creșterea fenomenului violenței domestice, creșterea numărului de 
familii dezavantajate socio-economic, creșterea numărului de părinti care pleacă în 
străinătate pentru a munci etc.

Ținând seama de aceste realități de ordin social, cunoașterea tendințelor 
educației în ansamblu și realizarea unei reforme autentice în acest domeniu, cu 
consecințe benefice pentru ansamblul societății, nu se pot realiza fără abordarea 
educației familiale pentru a răspunde acestor noi provocări și fără corelarea 
schimbărilor care se produc în interiorul acesteia și a efectelor pe care le provoacă, cu 
ansamblul proceselor din societate, cu schimbările din educație.  Reforma educației 
presupune nu numai reforma învățământului. Școala, în consonanță cu familia, poate 
să realizeze propria  contribuție coerentă la educarea tinerei generații.

Prioritățile politice actuale vizează, în mare parte, obiective  care privesc implicit 
educația în familie și școală: abordarea educației ca forță principală a schimbării 
tehnologiei, economiei, administrației și a promovării de valori în societate; acces 
egal și sporit la educație; calitatea ridicată a educației și pregătirea societății bazate 
pe cunoaștere; transformarea educației în resursa de bază a modernizării României; 
considerarea investiției în capitalul uman ca investiția cea mai profitabilă pe termen 
lung; reducerea sărăciei și a marginalizării sociale; îmbunătățirea standardului de 
viață s.a.

Întărirea libertăților individuale, sporirea siguranței cetățeanului și a familiei  
nu pot să devină o realitate, dacă familia nu-și realizează funcțiile, în principal, 
funcția de socializare/educativă.

Calitatea educației în familie marchează, de timpuriu, dezvoltarea 
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personalității individului, șansele reușitei școlare și ale afirmării ulterioare. Proiectul 
trebuie să pornească în primul rând de la premise obiective. Familia și școala 
reprezintă principalele instanțe responsabile de educația copilului. Distribuirea 
responsabilităților între cele două instituții este posibilă în condițiile în care ambele 
sunt pregătite în egală măsură pentru a-si exercita funcția educativă pe care o dețin.

În al doilea rând, se poate constata că atenția instituțiilor guvernamentale 
s-a concentrat în cea mai mare măsura asupra pregătirii școlii pentru a face față 
schimbărilor survenite în societatea românească din ultimii 15 ani, în timp ce pentru 
familie nu au fost vizate decât anumite măsuri punctuale, de protecție socială sau 
de prevenire, reducere a unor stări grave cum sunt abandonarea copiilor și violența 
domestică. 

În prezent, în România, a fost realizat un singur studiu pe un eșantion național 
reprezentativ care a radiografiat practicile educaționale ale familiei cu rol determinant 
asupra copilului. Desigur că este insuficient și, din acest motiv, este greu de apreciat 
care ar fi măsurile ce pot fi luate pentru a îmbunătăți competențele părintelui și se 
consideră că este de o reală necesitate orientarea preocupărilor în direcția sprijinirii 
familiei în efortul ei de a asigura succesul personal, social și profesional al copiilor.

Există studii care atestă rolul de factor determinant pe care îl deține familia în 
întregul parcurs al evoluției individului prin valorile, credințele, normele, practicile 
existente în spațiul cotidian al căminului. Care sunt acestea și cum se pot răsfrânge 
ele asupra devenirii copilului nu a fost încă analizat. 

Pe de altă parte, sunt însă și cercetări care atestă faptul că părinții se confruntă, 
în prezent, cu numeroase probleme în educația copiilor pe care, deseori, nu știu cum 
să le abordeze pentru o rezolvare eficientă și cu efecte pozitive pe termen lung. 

Ei înșiși descoperă o realitate cotidiană a vieții, care presupune un alt tip de 
cultură a educației în familie, mult diferită de cea trăită de ei în propriile lor familii, 
pe vremea când erau copii. Părinții se află deseori în situația de a decide fără a ști 
care este cea mai potrivită decizie, riscând astfel să devină incoerenți, inconsistenți 
și contradictorii în acțiunile lor. 

Această stare generează o incoerență la nivelul sistemului de valori pe care 
familia îl poate transmite, o stare de nesiguranță a copilului și de nemulțumire de sine 
a părintelui (care se poate reflecta și ca nemulțumire față de copil) – acestea amplifică 
fenomenul de abandon în familie a copilului (copilul este lăsat în grija bunicilor) sau 
un abandon în fața exagerării competenței instituțiilor școlare (grădinița, școala - sunt 
instituții care trebuie să facă educație și deci ele poartă întreaga responsabilitate). Se 
afectează astfel viața de familie, se determină „refugierea” părinților în activitatea 
profesională, motivată și de satisfacerea nevoilor economice specifice familiei. 

Pentru părinți, însă, performanțele, imaginea de sine în plan profesional sunt 
afectate de eșecul ca părinte și de absența echilibrului și a satisfacțiilor pe care 
ar trebui să le ofere familia. La rândul său, copilul care nu dispune de o familie 
responsabilă, care să pună în centrul preocupărilor sale interesul acestuia, să 
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promoveze valori autentice, nu va putea să capete identitate familială și demnitate 
culturală și, în consecință, nu va putea să-și asume propriile responsabilități față de 
sine, de familie, de societate.

De aceea se consideră că este necesară abordarea educației familial, în 
prezent, pentru a se putea stabili repere științifice adaptate societății noastre, necesare 
elaborării de programe pentru pregătirea părinților și a viitorilor părinți, pentru 
stabilirea unor parteneriate eficiente între familie, școală și alte instituții educative.

Conceptul de educație familială și-a lărgit treptat sfera, fără să afecteze 
prioritatea acordată raporturilor părinți-copii, spre înțelesul actual de ansamblul 
funcționării familiale în raport cu educația. 

În sens larg, ca practică socială și câmp al cunoașterii, conceptul de educație 
familială se referă la activitatea desfășurată de părinți în vederea educării copiilor 
lor, la activitatea de intervenție socială realizată în scopul pregătirii, sprijinirii sau 
suplinirii părinților în activitatea lor de educare a copiilor, la activitatea de cercetare 
științifică și de învățământ având ca obiect educația familială. 

În accepțiunea restrânsă, principală în stadiul actual al cunoașterii, educația 
familială vizează ansamblul dinamic al legăturilor sociale pe care le experimentează 
copilul în și prin familia sa de origine. Cu alte cuvinte, procesul de (auto)identificare 
și (auto)diferențiere a copiilor în raporturile lor cu părinții, frații, precum și cu familia 
considerată ca unitate intergenerațională (în particular, ca unitate de viață cotidiană) 
devine extrem de important.

Pedagogii, psihologii și specialiștii în intervenție socială utilizează termenul 
de educație familială, însă sociologii preferă să vorbească despre strategii educative 
ale familiilor pentru a pune în evidență caracterul regulat, sistemic, coerent, orientat 
al acțiunii care are aparența unui demers rațional, conștient (în care actorii urmăresc 
un scop, aleg mijloacele adecvate, evaluează rezultatele). 

Agenții sociali acționează sistematic, fără a urmări însă în realitatea practică 
proiecte coerente. La nivelul cunoașterii comune, ideea de strategie creează 
individului iluzia că este un subiect în raport cu constrângerile instituționale. 
Conceptul de strategii educative ale familiilor permite dezvăluirea finalităților, 
conținuturilor (valori, atitudini), metodele și proceselor educative care îi au ca 
actori pe membrii familiei (părinți și copii) în condițiile în care educația familială se 
realizează preponderent ca pedagogie implicită și nu ca pedagogie explicită. 

Sociologii au în vedere pluralismul modelelor familiale și al modelelor 
educative. Nu există un model unic, ideal (dar nici toate modelele nu au aceeași 
valoare). Expresii ca modele educative nu exprimă altceva decât clase de regularități 
pe care cercetătorii le pun în evidență observând configurațiile conduitelor unor 
familii aflate în situații particulare.

Educația în familie reprezintă ansamblul de influențe exercitate, în cadrul 
familiei, asupra copiilor în vederea formării lor pentru viață. Dimensiunile/obiectivele 
educației în familie sunt: dezvoltarea fizică, educarea intelectuală, spirituală, morală, 
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religioasă, etică, estetică, civică, domestică, menajeră, sexuală.
Educația părinților - se ocupă cu pregătirea psihopedagogică a părinților în 

vederea abilitării acestora pentru a organiza și desfășura, în mod eficient, activitatea 
de educare și de formare a copiilor. Educația părinților cuprinde două aspecte: 

- informarea și formarea părinților pentru a organiza activitatea educativă 
cu copiii prin respectarea unor reguli, norme generale care s-au conturat în urma 
cercetărilor și a practicilor educaționale și care asigură un climat educațional pozitiv 
(să dai copilului sentimentul de securitate, sentimentul că este dorit și iubit; să-l înveți 
pe copil cu independența și asumarea responsabilității; să eviți conflictele, să știi să 
le depășești; să respecți sentimentele, nevoile, datoriile copilului; să te interesezi de 
ceea ce face copilul, să tratezi dificultățile lui, împreună cu el; să favorizezi creșterea, 
dezvoltarea, mai curând decât perfecțiunea); 

- informarea și abilitarea părinților pentru a asigura învățarea în familie a 
profesiunii de soț și de părinte.

Comportamentul părinților trebuie să fie adaptabil la situațiile de interacțiune 
cu copiii.

Intervenția socio-educațională este definită ca un complex de măsuri care 
sprijină familia și intervine în mecanismele care favorizează relațiile intrafamiliale 
în sensul educației familiei și a educării copilului. 

Intervențiile socio-educaționale sunt, în principal: 
- de educație - a familiei, a părinților; 
- de consiliere - a familiei, a părinților. 
Viitorul social – care interesează societatea contemporană – se poate regăsi ca 

proiect în acțiunea educativă a părinților, deoarece preocuparea normală a acestora 
este viitorul copiilor lor, pe care trebuie să îi pregătească prin educație - școlară și 
familială. Reușita copiilor – școlară și socială – are pentru părinți o semnificație 
simbolică deosebită; speranțele părinților rămân, mereu, copiii. 

Părinții fac eforturi – în limitele resurselor, competențelor, strategiilor lor 
educative – pentru binele și reușita copiilor. Pentru o mai bună relaționare a copilului 
cu familia și cu școala, devine necesară o recunoaștere a limitelor strategiilor 
educative ale părinților – în sensul unei influențe pentru viitorul copiilor lor, precum 
și a limitelor structurilor educației școlare – fără o promovare suficientă printr-o 
diferențiere care ar servi proceselor identitare, stimulativ creatoare și egalizării 
șanselor de reușită (școlară și socială). 

Cercetarea științifică a educației în familie contribuie la elucidarea acestor 
limite și la corectarea unor stereotipuri ale cunoașterii comune și ale discursului 
științific. Raporturile părinți-copii au devenit treptat categorii ale discursurilor 
științifice.

Cercetarea psihologică a vizat mai ales influența exercitată de familie în 
copilăria mică (în special, relația afectivă mamă-copil). Cercetarea sociologică a vizat 
vârsta micii școlarității (relația dintre diferite variabile familiale și reușita școlară 
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diferențiată) și, mai ales vârsta adolescenței (strategii educative ale familiilor, actori 
implicați, aspecte relaționale interne, raporturile familiei cu alți factori educativi). 

Deși mulți autori consideră că familiei îi este caracteristică o pedagogie 
implicită, totuși majoritatea cercetărilor empirice privilegiază dimensiunea 
intențională. Explicația poate fi găsită în sistemul conceptual teoretic de la care se 
pornește – educația fiind definită în acest caz ca acțiune conștientă sistematică –, dar 
și în faptul că, din perspective metodologice, pedagogia explicită este mai ușor de 
pus în evidență și de măsurat.

Cercetările empirice cu privire la raporturile educative părinți-copii și-au 
lărgit treptat perspectiva având în vedere: cuplul mama-copil; influențele educative 
ale tatălui; familia nucleară ca unitate educativă caracterizată prin coeziune și 
adaptabilitate; rolul educativ al familiei lărgite; raporturile familiei cu ceilalți factori 
educativi, în special cu școala și grupurile de similitudine; integrarea rolului educativ 
al familiei în sisteme administrativ-educative tot mai cuprinzătoare. 

Nu există încă, în cercetarea sociopedagogică din România, anchete care 
să releve tendințe actuale clar conturate privind educația familială. Cercetarea 
monografică realizată de Xenia Costa-Foru relevă tendințe ale vieții sociale și ale 
educației în familie din urma cu șapte decenii. În perioada dictaturii comuniste nu 
sunt realizate/cunoscute cercetări empirice semnificative privind educația în familie. 
În perioada de tranziție, în afara unor sondaje de opinie, s-a realizat o cercetare, prin 
ancheta privind educația părinților și o cercetare calitativă, de explorare, privind 
educația familială. 

Cercetările arată că, în familiile din România, încă din perioada interbelică, 
părinții vizau șansele de reușită ale copiilor și se străduiau să investească în educația 
lor, în măsura în care vedeau în educație o condiție a reușitei sociale, și în limitele 
resurselor lor. 

Axa principală a educației familiale are la un pol moralitatea (înțeleasă ca 
datorie față de celălalt, dar și ca domeniu al normelor minore ale întâlnirii față în 
față), iar la polul opus cultura/învățătura (instruirea livrească) și civilizația (privind 
alimentația, ținuta, politețea etc.). 

Copilul de la țară este moral, copilul de la oraș este civilizat. Ce au unii le 
lipsește celorlalți. Familiile care trăiesc într-o societate în schimbare profundă și 
rapidă, trebuie să-și socializeze copiii potrivit unui model cultural pe care chiar părinții 
nu-l cunosc suficient. Pe măsură ce se avansează în istoria familiei, transmiterea 
dinspre generația părinților către aceea a copiilor este limitată și completată printr-o 
transmitere în sens invers, precum și printr-un proces de reconstrucție în negocierea 
intergenerațională a obiectului, conținutului, stilurilor, rolurilor educaționale. 

Familiile mijlocii urbane, de origine rurală, încearcă să sintetizeze un model 
moral - intelectual/școlar  de tip paternalist - clientelar de viață cotidiană și de 
dezvoltare psihosocială. 

Aceasta permite să se conserve continuitatea între modelul rural moștenit 
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și modelul urban (să se conserve sentimental ordinii și securității într-o lume 
în schimbare). În acest proces, strategiile familiale orientate către integrare și 
reproducție socială generează schimbări, iar mecanismele schimbării reprezintă 
suporturi ale unei ordini sociale dinamice. 

Cercetări recente au condus la infirmarea principalelor teze vehiculate în 
cunoașterea comună și în cea științifică:

- teza familiei atotputernice, principal/unic responsabil al eșecurilor în 
dezvoltarea copiilor; 

- teza familiei neputincioase, ale cărei prerogative ar fi cedate instituțiilor de 
stat. 

Părinții nu sunt dezinteresați de dezvoltarea psihosocială a copiilor lor, ci 
caută competențele specialiștilor - însă ca resursă, nu ca autoritate (care ar impune 
modele unice ce ignoră practicile/rutinele parentale).

Deoarece sociologia educației se raportează atât la sociologie, care are un 
caracter nomotetic (descrierea și reconstruirea socialului), cât și la pedagogie, având 
un preponderent caracter normativ (cu frecventul apel la trebuie să), cercetarea 
sociologică a educației apare oarecum contaminată cu acest limbaj (al lui trebuie) 
care este ilegitim pentru o știință ca sociologia, dar legitim pentru pedagogie/știința 
educației.

Studierea (diversității) familiei sporește în valoare dacă:
- suntem mai sensibili la intersecția diferitelor dimensiuni ale diversității 

(sociale, economice, culturale) și folosim o metodologie complexă, interdisciplinară;
- extindem definirea (tipurilor) familiei astfel încât să acoperim realitățile 

prezente și punem mai mare accent pe procesualitatea familiei, explorând atitudinile, 
înțelesurile și sensurile pe care actorii familiei le acordă deciziilor și acțiunilor lor;

- combinăm datele cercetărilor cu reflexivitatea, cu o interpretare mai globală 
a fragmentului de realitate studiat, admițând un pluralism al comprehensiunii dincolo 
de datele certe, care sunt oricum parțiale.

Consensualitatea și caracterul deziderativ întâlnite în considerațiile teoretico-
metodologice nu le depreciază statutul ideatic, ci îndeamnă la mobilizare.

În contextul schimbărilor sociale, resimțite în viața familiei (modificări ale 
structurilor,  funcțiilor, statusurilor și rolurilor socio-familiale), educația familiei 
poate contribui la transformarea mentalităților parentale și familiale, la formarea 
conștiinței parentale și, astfel, la grăbirea ameliorării educației informale (în familie) 
și formale (în școală) - din perspectiva  educației permanente, a legăturilor între 
nivelurile educației și între formele de educație.

Cercetările privind educația familială întâmpină dificultăți metodologice. 
Astfel, este știut că orientarea educativă a părinților este influențată, în parte, de 
structura socială, analizată prin categorii constituite de cercetători și utilizate ca 
variabile (cum ar fi: apartenența socio-profesională, nivelul de instruire, nivelul 
cultural, mediile de rezidență etc.) - categorii care diferă însă de la o cercetare la alta, 
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ceea ce face dificil de comparat și de sintetizat datele unor cercetări diferite. 
Apoi, concluziile contradictorii privind dezinteresul sau interesul tatălui 

pentru copii, formulate de cercetări științifice diferite, pot surprinde și se pot 
neutraliza reciproc. Situația se justifică prin metodologia diferită: studiile cantitative 
relevă lipsa responsabilității paterne, dar analiza calitativă poate releva interesul și 
implicarea paternă.

Asemenea dificultăți sugerează: nevoia de a depăși nivelul analitic al relațiilor 
copil- mamă/tată și de a studia raporturile educative ale copilului cu membrii 
familiei sale; nevoia de a analiza sistemul familial în calitate de unitate educativă; 
nevoia de a studia modul în care familia  structurează influențele celorlalte grupuri 
(organizații/instituții) în care intră copilul. Unele cercetări au meritul că anchetează, 
în paralel, eșantioane similare din punct de vedere sociologic, de părinți și de copii; 
opiniile părinților sunt comparate cu cele ale copiilor, căutându-se corespondențele; 
totuși, costurile ridicate ale acestor anchete reduc numărul persoanelor anchetate la 
un adult și un copil pe familie, astfel încât inter-acțiunile familiale nu apar în toată 
complexitatea lor. 

Puține anchete au în vedere modul în care copilul însuși evaluează climatul 
educativ familial și influențele pe care aceste evaluări le au asupra comportamentului 
său; ele arată că percepția atitudinilor și comportamentelor, a relațiilor părinte-copil, 
variază în funcție de poziția evaluatorului; copilul interpretează altfel decât părinții 
săi stilul educativ al familiei iar această interpretare influențează reacțiile sale și, în 
ultimă instanță, dezvoltarea sa psiho-socială.

O altă dificultate metodologică a cercetării este de a căuta elemente pentru o 
tipologie a mediului educațional familial, de a stabili criterii și indicatori de apreciere 
a nivelului educației în familie, cu scopul de a caracteriza unele tipuri de familii, de 
la familia înalt educogenă la familia cu nivel educogen scăzut. 

Între criterii și indicatori se pot afla: condiții socio-economice (inventar casnic, 
locuință etc.); conditii socio-culturale (bibliotecă; aparatură tv etc.); regimul zilnic 
de activitate; climat afectiv; statusuri și roluri socio-familiale; stiluri și strategii ale 
educației în familie; ajutorarea copilului la învățătură; relația familiei cu școala și alți 
agenți educativi. 

Proiectele politicilor educative și sociale sunt sortite eșecului dacă ignoră 
nevoia coerenței cu practicile educative. Gradul de coerență între proiectele social-
educative și practicile cotidiene nu poate fi relevat prin observații sau opinii, ci prin 
analize de profunzime, care necesită investiții materiale și umane, timp, precum și 
abilitatea de a solicita/opera asemenea analize. Se pune problema în ce măsură se 
proiectează schimbările culturale și structurale din spațiul familial (microsocial) în 
schimbările la nivel macrosocial. Apare necesară continuarea cercetărilor privind 
educația în familie, sub aspecte diferite, vizând transmiterea intergenerațională și 
dinamica proceselor identitare, servind dezvoltării socio-umane. Dintre informațiile 
și aspectele  care vor fi luate în considerare în interpretarea rezultatelor vor fi acelea 
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care privesc conceptul de familie monoparentală, efectele asupra educației ale 
plecării părintelui la muncă în străinătate și modul de apreciere a nivelului de trai, în 
următorul mod:

a. Familia monoparentală
Aceasta se compune dintr-un singur părinte și unul sau mai mulți copii. Într-o 

abordare mai puțin convențională, de sociologie juridică, se constată că familia 
monoparentală poate fi și:

- familia camuflată - în cadrul legal al familiei nucleare, unul dintre părinți, 
deși prezent în cadrul familiei, interacționează psihologic într-o măsură neglijabilă 
cu alți membri ai familiei;

- familia devenită monoparentală prin absența fizică a unuia dintre părinți, 
care este plecat o lungă perioadă de timp din localitate, este spitalizat sau încarcerat;

- cea formată din copil și părinte necăsătorit, în cazul în care părintele are o 
relație nelegalizată;

- familia extinsă - când părintele și copilul coabitează cu alte rude.
b. Munca în străinătate
Fenomenul care, în condițiile României de astăzi, are amploare și care atrage 

după sine o serie de consecințe nedorite pentru familie: șocul suferit de părinte ca 
urmare a dificultății de a face față rigorilor de pe piața muncii occidentale, eventualul 
eșec mergând până la afectarea sănătății mintale; desfacerea căsătoriei; perturbări în 
socializarea copilului și eșec școlar.

c. Autoaprecierea nivelului de trai
Este dificil de analizat impactul statutului socio-economic (nivel de studii, 

ocupație, nivel de trai) al părinților asupra pedagogiei difuze practicate în familie câtă 
vreme reperele sociologice nu sunt încă standardizabile într-o măsură satisfăcătoare. 

Ce fel de schemă a stratificării sociale poate fi utilizată într-o analiză de 
sociologie/ sociopedagogie a familiei când, în România, unde sărăcia este un 
fenomen de masă, clasa de mijloc propriu-zis nu există? 

Cel mult s-ar putea aduce în discuție constituirea stratului ei inferior, dar mai 
mult în sensul că o parte a populației deține venituri de un anumit nivel, în sensul 
unui mod de viață specific. 

Două probleme îndelung dezbătute în pedagogie și în științele educației pot fi 
relevante pentru o  cercetare concretă: mijloacele parentale de educație și autoritatea 
educativă.

Dispozitivul pedepse-recompense reprezintă o formă de control parental. 
Sancțiunea poate fi dată copilului pentru a-i corija comportamentul și a-l ajuta să 
crească, să se maturizeze, având și o functie preventivă (caz în care este exemplară). 
Ajută sancțiunea subiectul în devenirea lui? Putem spune că este binomul pedepse-
recompense altceva decât exersarea unui dresaj? 

Criticii dispozitivului subliniază pericolul de a se ajunge la înlocuirea 
motivației intrinseci a persoanei cu una externă: facem anumite lucruri cu scopul 
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de a fi răsplătiți, pentru a obține anumite avantaje. Instanțele de socializare sunt 
deseori agenți proeminenți de promovare a utilității - la școală învățăm pentru a lua 
note bune. Ne formăm astfel în credința că binele este întotdeauna comensurabil și 
recompensat.

Uneori, nici nu facem măcar aceste lucruri, ci învățăm că este de ajuns să 
ne prefacem că facem ceva. Sistemul pedepse-recompense poate cădea în obiceiul 
de a administra mai bine imaginea decât realitatea: a părea bun ajunge să fie mai 
important decât a fi bun.

Nu actul recompensării este criticabil, ci utilizarea ei – ușurința cu care este 
aplicată de părinte, profesor, transformarea mijlocului în scop și expedierea sarcinii 
educative. 

Cât despre regimul sancțiunilor aplicate copilului, problema constă în a ști 
cum poate sancțiunea să-l ajute în procesul său de formare. Ea poate fi o cale de 
a promova conștiința libertății subiectului prin faptul că subiectul-copil ajunge să-
și reproșeze consecințele actelor sale, creându-se astfel condiții pentru emergența 
responsabilității. 

Copilul ajunge treptat să-și atribuie responsabilitatea propriilor acte, să se 
interogheze cu privire la ele, să devină din ce în ce mai mult un veritabil actor. 
Sancționând un comportament și nu persoana în întregul ei, educatorul nu pune 
semnul egal între a fi și a face, și este încrezător în potențialul ființei umane.

Funcția educativă a pedepselor și recompenselor depinde de calitatea autorității 
care o exercită, dar, în familie, paradoxul constă în disocierea autorității de referință 
de funcția educativă - chiar dacă autoritatea paternă prevalează în fața celei materne, 
educația este din ce în ce mai mult o funcție dominată și controlată de către mame. 

Se va avea în vedere interpretarea geometriei variabile a administrării de 
pedepse și recompense pe teoria despre habitus. Conform concepției lui Pierre 
Bourdieu, habitusurile sunt dispoziții de a fi și de a face devenite maniere – cu largă 
aplicabilitate – actualizate de simțul practic. 

Rezultate ale anumitor experiențe și condiții de viață produc spontan strategii 
și comportamente adaptate la condițiile obiective, reînnoindu-se continuu, dar în 
limitele constrângerilor structurale care le-au generat. În felul acesta, habitusul 
structurează noile experiențe, ajungându-se la o integrare unică, dominată de primele 
experiențe. Tocmai remanența efectului condiționărilor primare poate explica de ce 
dispozițiile ajung să fie defazate iar practicile inadecvate față de condițiile prezente 
sunt ajustate obiectiv la condiții trecute.

De această remanență se leagă și ipoteza noastră de lucru în privința modului 
în care se exercită actualmente controlul parental prin dispozitivul de pedepse și 
recompense. 

O altă dimensiune care va fundamenta educația părinilor este cea referitoare la 
cât de activă, de funcțională este intervenția bunicilor și/sau a altor rude în sprijinirea, 
întărirea sau înlocuirea controlului parental? 
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Oricare ar fi factorul de influență, în ierarhia persoanelor care sancționează și 
recompensează, bunicii (sau alte rude) ocupă, de regulă, un loc modest. Prezența lor 
se face simțită cât de cât acolo unde legăturile dintre parteneri slăbesc sau se rup, 
când un părinte este absent o perioada mai lungă de timp, când statutul ocupațional 
ori statusul socio-economic nu se prezintă la un nivel foarte ridicat.

În ochii copiilor și părinților, un bunic îl ceartă pe copil mai ales în familia 
reorganizată și monoparentală, și când nu lucrează nici un părinte sau când acesta 
lucrează în străinătate etc. 

De regulă, părinții îi văd pe bunici mai severi decât îi percep copiii. Prin 
urmare, instituția bunicilor sancționează și recompensează mai des acolo unde rolul 
parental este slăbit, când factorul de influență dezvăluie carențe în structurarea și 
interacțiunea familială.

Resocializarea bunicilor denotă urgența în intervenție, necesitatea indicării 
unor marcaje comportamentale, intervenția având însă mai degrabă un caracter de 
„surogat”, de paliativ. Aceștia nu intensifică sau nu dublează ceea ce fac proprii 
lor copii deveniți părinți, nu mai transmit, decât arareori, o cultură educativă 
transgenerațională în materie de pedepse și recompense. Și poate aici este un punct 
câștigat pentru educație de către bunici, deși schimbările și presiunile la care este 
astăzi supusă familia îl fac să treacă neobservat - recompensarea ca formă de altruism 
participativ, în numele acelui „noi” care este imaginea unui cadru de viață comun, 
continuu – familia. 

Se pot studia și schimbările și presiunile la care este supusă vârsta a treia  în 
România, unde bătrânețea nu mai înseamnă un capital de experiență, înțelepciune, 
ci doar ciclul de viață al celor care sunt martorii unei istorii care se face fără ei. Voci 
din spațiul public nu ezită să se întrebe dacă, lăsați pe mâna bunicilor, copiii noștri 
mai au ceva de învățat de la acești supraviețuitori ai altor timpuri.  

Disconfortul șomajului conduce la descreșterea progresivă a capacității 
celuilalt părinte de a produce explicații pe baza cărora să se corijeze comportamentul 
minorului și înmulțește actele de violență asupra acestuia.

Copiii și părinții judecă lucrurile la fel. Când ambii părinți lucrează, tata 
și mama recompensează deopotrivă copilul. Dar când familia se confruntă cu 
fenomenul șomajului tot mama este principalul furnizor de recompense. Situația 
părinților inactivi profesional lovește în coeziunea familiei și dezorganizează riturile 
domestice în familii adesea formate din persoane defavorizate socio-economic, cu un 
background cultural scăzut sau care pur și simplu fac greu față șocului schimbărilor 
din societate. 

În concluzie, putem observa că există tendințe generale, transversale privind 
influența factorilor socio-culturali asupra practicilor de sancționare și recompensare 
a copilului, care se pot observa ușor, dar care necesită o analiză minuțioasă. 

Deseori, copiii localizează foarte diferit de părinți, intenția, formele de control 
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și frecvența acestuia. Până la urmă, chiar și rolul factorului de influență este evaluat 
diferit de către cele două categorii de subiecți. Fiecare dintre cei doi subiecți (părinte-
copil) are o atitudine dominantă, o poziție favorită – ca imagine a autoeficienței – care 
traversează specificitatea factorilor de influență, deși este sensibilă la schimbările de 
context socio-cultural (mai ales la cele nefavorabile). 

Răspunsul îl dă rațiunea practică și nu teoria pedagogică (utilă, totuși, ca 
ipoteză de lucru). În afară de aceasta, copilul și părintele au partipriuri diverse sau în 
opoziție față de un factor sau altul de influență. 

Descrierea fastidioasă a sistemului de pedepse și recompense a încercat doar 
să sugereze existența dominanței, cu punctele ei critice și de coincidență, caracterul 
evoluției acesteia (treptat/abrupt), ca și prezența unor corelații pozitive sau negative. 
Într- un cuvânt, se sugerează dialogul dintre două logici, două experiențe în care 
sunt implicate corpul (socializat de experiențele anterioare), percepția temporală, 
imaginea de sine.

Comportamentele copiilor rămân o oglindă a efectului pe care l-a avut educația 
părinților asupra lor:

- În contrast cu afirmațiile copilului, părintele este înclinat să aibă o imagine 
mai bună despre felul în care își îndeplinește rolul de control (chiar și când se 
confruntă cu situații, fenomene critice).

- Sunt mai puține cazurile în care ambii părinți pedepsesc frecvent copilul. 
Părinții optează mai des pentru imaginea sinergiei parentale în cazul recompenselor.

- Înrăutățirea condițiilor socio-culturale nu numai că nu o face pe mamă mai 
puțin prezentă în planul educației, dar nu o derobează nicidecum de obligațiile/
sarcinile educative cele mai ingrate. Cu cât condițiile propice controlului și sprijinului 
copilului sunt mai puține, cu atât cresc ponderea și rangul ce revin instanței materne; 
atunci tatăl se implică într-o măsură ceva mai mare, iar mama se implică foarte mult.

- Faptul că părintele recurge cu precădere la lăudarea copilului denotă o tendință 
de cantonare în recompense care ocolesc dificultatea, prezența în cazul activităților 
(permise), de a hotărî ce marjă de autonomie să se lase copilului, ce fel de condiții 
de loisir este dator și capabil părintele să-i asigure, ce factor primează (și trebuie mai 
întâi controlat): personalitatea copilului sau rețeaua lui de relații preferențiale.

- Controlul exercitat de către părinți nu este, în general, autoritar(ist), fiindcă 
interdicțiile și mai ales recompensele materiale nu sunt mijloace la care părinții să 
apeleze prioritar. 

- În ierarhia persoanelor care sancționează și recompensează, bunicii (sau alte 
rude) ocupă, de regulă, un loc modest. În planul pedepselor, prezența lor se face 
simțită cât de cât când legăturile dintre părinți slăbesc sau se rup, controlul parental 
prezintă mari carențe, iar statutul ocupațional, statusul socio-economic al părinților 
nu au un nivel prea ridicat. 

Intervenția lor are, totuși, un caracter de paliativ, câtă vreme ei nu mai transmit, 
decât arareori, o cultură educațională transgenerațională. Membrii familiei extinse îi 
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apreciază mai cu seamă în calitate de persoane care recompensează. 
La ce se referă, în ultimă instanță sistemul sancțiuni-recompense?
La însușirea bazelor educației morale - a învăța și a respecta codul minimal 

al vieții sociale, regulile de politețe (bunele maniere),  părinții a declara că vor să 
transmită întâi de toate copiilor lor - respectul pentru valori care, inițial, sunt prezente 
în familie în latura lor pur formală, ca uzanțe, reguli, disciplină.

Acestea sunt atribute axiologice asupra cărora insistă intelectualii, pedagogii 
neamului, reprezentanții societății civile (inclusiv formatorii de opinie prointegrare), 
dar care se dovedesc greu transferabile de la familie la nivel societal. Aceste valori 
nu s-au raliat la ceea ce antropologii numesc cultura rușinii, unde lucrul cel mai 
important este stima publică și unde primează, în sens pozitiv, constructiv, presiunea 
conformități sociale. Dacă ne întrebăm de ce este acesta efectul probabil și al celor 
șapte ani de acasă, înglobând în configurația acestora modalitățile stimulative și de 
penalizare, vedem că nu mentalitatea părinților este cu precădere culpabilă. 

Simțul valorilor sociale, încrederea în rolul formativ al familiei nu s-au 
pierdut, ci doar s-au diluat. Problema părinților nu este că ei greșesc pentru că sunt 
prea duri ori prea blânzi, prea centrați pe copil sau absorbiți de rutinele de tot felul, 
în ciuda imaginii de care vor să se prevaleze, ei lasă impresia că sunt neputincioși în 
fata celorlalți agenți de socializare a preadolescentului. 

Clivajele instituționale din domeniul educației și barierele din calea 
comunicării sociale ne-ar obliga să ne întoarcem la regândirea acestei prime verigi 
slabe: educația parentală.
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Rezumat 

Obiectivul principal al acordării ajutoarelor de stat se poate defini 
printr-o eficienţǎ în direcţionarea cheltuielilor publice la nivel comunitar de 
către Statele Membre. Această disertaţie se concentrează atât pe probleme 
legate de stadiul implementării State Aid Modernization în România, cât şi pe 
alte teme teoretice cum sunt: definirea ajutoarelor de stat, obligaţia asigurării 
transparenţei procesului de acordare a ajutoarelor de stat, monitorizarea şi 
raportarea ajutoarelor de stat.

Cuvinte cheie: ajutor de stat, fonduri publice, legislaţie, monitorizare, control, 
mediu de afaceri.

Summary 

The main objective of State aid can be defined by the efficiency of targeting 
public spending at Community level by Member States. The dissertation thesis 
focuses on issues related to the implementation stage of State Aid Modernization 
in Romania, and other theoretical topics such as: the definition of state aid,  
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the obligation to ensure the transparency of the process of granting state 
aid, monitoring and reporting of state aid.

Keywords: State aid, public funds, legislation, monitoring, control, business 
environment.

Introducere

Obiectivul principal al acordării ajutoarelor de stat se poate defini printr-o 
eficienţă în direcţionarea cheltuielilor publice la nivel comunitar de către 

Statele Membre.
Această lucrare se concentrează atât pe probleme legate de stadiul 

implementării State Aid Modernization în România, cât şi pe alte teme teoretice cum 
sunt: definirea ajutoarelor de stat, obligaţia asigurării transparenţei procesului de 
acordare a ajutoarelor de stat, monitorizarea şi raportarea ajutoarelor de stat.

În contextul procesului de modernizare a ajutorului de stat, la nivel european, 
autorităţile române au demarat procesul de ajustare a legislaţiei naţionale care 
reglementează, din punct de vedere procedural, pregătirea, acordarea, monitorizarea 
şi controlul ajutoarelor de stat şi/sau de minimis acordate în România.

În acest sens, începând cu 1 ianuarie 2015, a intrat în vigoare Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul 
ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 
21/1996, modificată şi completată prin Legea nr. 20/2015, care asigură cadrul general 
naţional în vederea îndeplinirii cerinţelor comunitare privind acordarea ajutoarelor 
de stat.  

Noile norme legislative creează cadrul necesar îndeplinirii obligaţiilor impuse 
României de Comisia Europeană pentru accesarea fondurilor europene în perioada 
2014 – 2020 şi reglementează modul în care sunt folosite fondurile publice naţionale 
şi europene, destinate mediului de afaceri.

În scopul realizării unei evidenţe integrate a ajutoarelor acordate în România şi 
al asigurării transparenţei iniţierii, acordării şi plăţii acestora, Consiliul Concurenţei 
a înfiinţat şi organizat Registrul ajutoarelor de stat.

Exemplificarea modului de implementare a noilor reglementări în domeniul 
ajutorului de stat este tema studiului de caz abordat.

Prezentarea furnizorului şi administratorului schemei de ajutor de stat

Centrul Naţional al Cinematografiei este autoritatea naţională cu atribuţii 
în stabilirea şi implementarea politicii în domeniul complex şi cu particularităţi 
specifice al dezvoltării industriei cinematografice româneşti, administrând totodată 
resursele financiare şi patrimoniul cinematografiei naţionale.
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Cinematografia face parte din ceea ce numim industrie culturală. Are o 

importanţă naţională, întrucât creează plusvaloare prin exploatarea şi răspândirea 
diversității culturale, având ca scop realizarea, distribuirea şi exploatarea filmelor 
cinematografice. Cuprinde activitățile și personalul care lucrează aici. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2005 privind reorganizarea şi 
funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei, actualizată, Centrul Naţional al 
Cinematografiei a fost reorganizat, În momentul de față, el funcţionează ca organ 
de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul cinematografiei, având 
statutul de instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în 
subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.

Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei are și calitatea de 
ordonator secundar de credite.

În activitatea sa, Centrul Naţional al Cinematografiei urmăreşte îndeplinirea 
următoarelor obiective generale:

- dezvoltarea industriei filmului în România;
- stabilirea strategiei de dezvoltare a cinematografiei naţionale;
- protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului naţional al 

cinematografiei;
- promovarea culturii şi educaţiei cinematografice;
- încurajarea iniţiativei private în domeniul producţiei, distribuirii şi exploatării 

filmelor româneşti;
- promovarea unui sistem concurenţial deschis de acces la mecanismele şi 

modalităţile de finanţare a unor activităţi din Fondul cinematografic;
- afirmarea identităţii cultural naţionale şi a minorităţilor naţionale din 

România, prin realizarea şi promovarea filmelor româneşti în circuitul mondial de 
valori;

- dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale;
- susţinerea formării profesionale în acest domeniu. 
Centrul Naţional al Cinematografiei are următoarele funcţii:
- aplicarea politicii şi strategiei sectoriale în domeniul cinematografiei;
- administrarea Fondul cinematografic şi a patrimoniului cinematografiei 

naţionale;
- gestionarea sectorului cinematografiei;
- reglementarea activităţilor specifice, urmărirea şi de controlul respectării 

prevederilor legale în vigoare în cest sector;
- reprezentarea în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi 

internaţionale, ca organ de specialitate al administraţiei publice central în domeniul 
cinematografiei.

Patrimoniul Centrului Naţional al Cinematografiei este format din drepturi şi 
obligaţii asupra bunurilor aflate în proprietatea publică şi/sau privată a statului şi/sau 
asupra bunurilor deţinute de instituţie, în conformitate cu prevederile legale.
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Instituţia îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale, în 

scopul dezvoltării cinematografiei naţionale şi al promovării filmului românesc.
Centrul Naţional al Cinematografiei este organ de specialitate al administraţiei 

publice centrale finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. 
Centrul funcţionează structurat pe servicii, compartimente, precum şi alte structuri 
organizatorice şi este coordonat, potrivit legii, de un consiliu de administraţie, 
compus din 7 membri.

Este instituit Fondul cinematografic destinat să asigure îndeplinirea atribuţiilor 
ce revin Centrului Naţional al Cinematografiei și mijloacele financiare necesare 
dezvoltării activităţii cinematografice. Fondul cinematografic se constituie din 
resursele financiare stabilite potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările şi completările ulterioare�, astfel:

a) colectarea unei contribuţii de 3% din preţul de vânzare şi/sau de închiriere 
al casetelor video înregistrate, al DVD-urilor sau al oricărui suport înregistrat, care 
poate fi multiplicat video ori digital, care se adaugă la preţul acestora, plătibilă 
de operatorul economic care face vânzarea şi/sau închirierea angro; operatorii 
economici distribuitori angro de casete video înregistrate, DVD-uri sau orice 
alt suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, sunt obligaţi să 
transmită Centrului Naţional al Cinematografiei lista contractelor de vânzare şi/
sau de închiriere încheiate, cuprinzând valoarea acestora şi datele de identificare a 
partenerilor contractuali, prezentând şi licenţele pentru titlurile respective; în cazul 
filmelor clasificate în Registrul cinematografiei în categoria XXX, cu interdicţie de 
proiecţie publică, contribuţia este de 15%;

b) colectarea unei contribuţii de 4% din contravaloarea minutelor de 
publicitate contractate de către posturile de televiziune publice şi private, contribuţie 
care se adaugă la preţul minutului de publicitate şi care se încasează de la persoana 
care a achiziţionat spaţiul de publicitate (agentul de publicitate, firma intermediară 
cumpărătoare a minutelor de publicitate sau operatorul economic cumpărător 
al minutelor de publicitate) în baza facturii ce va fi emisă de către furnizor către 
beneficiarul publicităţii televizate; persoana care achiziţionează spaţiu publicitar 
este obligată să transmită Centrului Naţional al Cinematografiei lista cu contractele 
încheiate, cuprinzând valoarea acestora şi denumirea agenţilor vânzători;

c) colectarea unei contribuţii de 3% din preţul minutelor de publicitate vândute 
din spaţiul programului propriu de către societăţile de televiziune prin cablu, care au 
licenţa pentru producţia de programe şi care se adaugă acestui preţ; plata contribuţiei 
către Fondul cinematografic se face de către titularul licenţei audiovizuale;

d) colectarea unei contribuţii de 4% din încasările provenite din comunicarea 
publică a filmelor, de orice gen şi pe orice fel de suport, în cinematografe sau în 
alte spaţii destinate vizionării cu public; obligaţia de plată revine exploatanţilor 
care asigură minimum 15% din numărul anual de spectacole cu filme româneşti sau 
cu participare românească şi în cazul cărora cel puţin 15% din numărul anual de 
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spectacole difuzate la orele de maximă audienţă reprezintă filme româneşti sau cu 
participare românească. În cazul exploatanţilor care nu asigură cotele prevăzute, 
contribuţia la Fond va fi de 8% din încasări;

e) colectarea unei contribuţii de 1% aplicată asupra veniturilor realizate lunar 
de operatorii economici pentru retransmisia emisiunilor de televiziune, indiferent de 
tehnologie: transmisie terestră analogică sau digitală, cablu, inclusiv prin fibră optică 
sau fire telefonice, prin satelit, prin internet etc.;

f) un procent de 2% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii 
economici care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc, direcţionat 
anual către Fondul cinematografic pentru încurajarea şi susţinerea industriei 
cinematografice. Suma este virată anual Fondului cinematografic până la data de 
31 mai a anului în curs pentru anul precedent şi nu se supune regularizării conform 
prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare;

g) dobânda aferentă disponibilităţilor din contul Fondului cinematografic aflat 
în Trezoreria Statului;

h) colectarea unei contribuţii de 3% din preţul de vânzare şi/sau închiriere 
a filmelor pe platforme de streaming video online de tipul VoD, SvoD, TvoD, 
PayPerView, care se adaugă la acest preţ, plătibilă de operatorul economic care face 
vânzarea şi/sau închirierea;

i) sumele provenite din plăţile efectuate de către producători, în cazul în care 
filmele înregistrează excedent din activitatea de exploatare, în condiţiile prevederilor 
prezentei ordonanţe şi a contractelor de finanţare încheiate cu Centrul Naţional al 
Cinematografiei;

j) alte venituri dobândite în condiţiile legii.
Creditele bugetare aprobate sunt prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli 

al instituţiei la articolul bugetar de cheltuieli 59.06 „Producerea şi distribuirea 
filmelor”. Datle privind evoluţia prevederilor bugetare privind producerea şi 
distribuirea filmelor sunt prezentate valoric în tabelului nr. 1 şi grafic în figura nr. 1

Tabelul nr. 1
Credite bugetare pentru perioada 2012-2016

An 2012 2013 2014 2015 2016

Valoare 
(mii lei) 38,000 57,800 61,361 110,152 119,873

      (Sursa: www.cnc.gov.ro)
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(Sursa: www.cnc.gov.ro)
Figura nr. 1 Evoluţia creditelor bugetare pentru perioada 2012-2016

Din Fondul cinematografic, se acordă (de către Centrul Naţional al 
Cinematografiei), în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 39/2005, cu modificările 
ulterioare, credite directe persoanelor fizice şi juridice autorizate şi înscrise în 
Registrul cinematografiei.

Creditul direct se acordă, în condiţiile prezentei ordonanţe, pentru:
- producţia de filme de toate genurile: de ficţiune, documentar, de animaţie;
- dezvoltarea proiectelor de film.
Pot solicita credit direct pentru producţie şi dezvoltare de proiect persoanele 

fizice şi persoanele juridice autorizate care au câştigat o sesiune de selecţie şi 
îndeplinesc următoarele condiţii:

- sunt înscrise în Registrul cinematografiei;
- dispun de un capital social de minimum 20.000 lei RON (persoane juridice) 

sau pe baza unei scrisori de garanţie bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea 
Centrului Naţional al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice;

- asigură o contribuţie proprie de minimum 6% din bugetul total al producţiei 
filmului, în numerar, servicii sau în natură;

- în cazul coproducțiilor cinematografice, contribuţia proprie de minimum 6% 
se referă la participarea părţii române;

- au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe, acordul scris al autorului/
autorilor scenariului pentru realizarea filmului, precum şi dreptul de exploatare al 
filmului produs;
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- prezintă dosarul proiectului întocmit în conformitate cu prevederile 

regulamentului;
- includ în devizul de producţie al filmului costuri care nu pot depăşi următoarele 

cote maximale:
- 10% pentru onorariul societăţilor producătoare;
- 10% pentru cheltuieli neprevăzute;
- 5% pentru onorariul pentru activitatea de regizor, precum şi pentru cesiunea 

drepturilor provenite din această activitate;
- 4% pentru onorariul pentru scrierea scenariului, precum şi a dialogurilor şi 

cesiunea drepturilor provenite din această activitate;
- 4% pentru producătorul executiv;
- 4% pentru onorariul pentru muzica special scrisă;
- fac dovada că nu au datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale, la bugetul 

asigurărilor sociale de stat, precum şi la Fondul cinematografic, cu excepţia ratelor 
scadente la contractele încheiate cu Centrul Naţional al Cinematografiei şi aflate în 
derulare

 
Descrierea schemei ajutorului de stat

Prin respectiva procedură se instituie o schemă transparentă de ajutor de stat 
pentru susţinerea producţiei de filme, în special a celei destinate difuzării în sălile de 
cinematograf. Această schemă se aplică pe întregul teritoriu României şi urmează a 
fi implementată până la data de 31.12.2020.

Centrul Naţional al Cinematografiei, în calitatea sa de instituție publică de 
interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii, 
reprezintă autoritatea publică responsabilă de implementarea şi administrarea 
schemei de ajutor de stat.

Centrul Naţional al Cinematografiei este furnizor şi administrator al schemei 
de ajutor de stat.

Această schemă nu intră sub incidența obligaţiei de notificare către Comisia 
Europeană.

Baza legală

Această schemă de ajutor de stat se aplică cu luarea în considerare şi respectarea 
dispoziţiilor conţinute de următoarele reglementări:

- Articolul 54 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 651/2014 de declarare 
a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 
107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene L187/3 din 26.04.2014, denumit în continuare regulament 
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european;

- Comunicarea Comisiei privind ajutoarele de stat pentru filme şi alte opera 
audiovizuale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. JO C332-1 din 
15.11.2013, denumită în continuare comunicare;

- Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- Regulamentul privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice 
în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltarea de proiecte, 
producţie şi distribuire de filme, aprobat de Ordinul Ministrului Culturii nr. 2335/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare.

- Decizia directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei privind 
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea producţiei de filme destinate în 
special difuzării în sălile de cinematograf, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 
(8) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Obiectivul măsurii de ajutor de stat şi justificarea acesteia

Această schemă are ca scop promovarea culturii prin susţinerea dezvoltării 
industriei filmului, a culturii şi educaţiei cinematografice în România, fără a afecta 
concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară 
interesului comun.

Obiectivul propus este acela de a stimula și susține producţia de filme, prin 
încurajarea iniţiativei private în domeniul creaţiei, finanţării, producţiei, distribuirii 
şi exploatării filmelor româneşti sau realizate cu participare românească, iar ca 
obiective specifice: susţinerea formării profesionale în domeniul industriei filmului, 
afirmarea identităţii cultural naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin 
realizarea filmelor cinematografice şi promovarea acestora în circuitul mondial de 
valori, dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale.

Documentele de politică publică care vizează domeniul de aplicabilitate al 
schemei de ajutor de stat propuse sunt documente emise atât la nivel european/
internaţional, cât şi la nivel naţional:

- Tratatul de la Lisabona acordă o mare importanţă culturii: preambulul la 
Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) se referă în mod explicit la inspiraţia „din 
moştenirea culturală, religioasă şi umanistă a Europei”. 

- Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) articolul 167. 
Acţiunea Uniunii urmăreşte să încurajeze cooperarea dintre statele membre şi în cazul 
în care este necesar, să sprijine şi să completeze acţiunea acestora în următoarele 
domenii:

- îmbunătăţirea cunoaşterii şi a diseminării culturii şi istoriei popoarelor 
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europene;

- conservarea şi protejarea patrimoniului cultural de importanţă europeană;
- schimburile cultural necomerciale;
- creaţia artistic şi literară, inclusiv în sectorul audiovizualului.
- Convenţia UNESCO din anul 2005 privind protecţia şi promovarea diversităţii 

expresiilor culturale.
- Cartea drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Strategia Naţională 

pentru Dezvoltarea Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030 – Dimensiunea 
cultural a dezvoltării durabile.

- Programul de Guvernare 2016 – Planul de măsuri în domeniul culturii 
- Strategia Sectorială în Domeniul Culturii şi a Patrimoniului Naţional pentru 

perioada 2014-2020 publicat pe site-ul Ministerului Culturii (www.cultura.ro)

Durata schemei de ajutor de stat

Perioada de valabilitate a schemei, în care vor fi acordate ajutoare de stat este 
de la data aprobării prezentei scheme, prin decizia directorului general al Centrul 
Naţional al Cinematografiei, până la 31.12.2020.

Perioada în care se vor efectua plăţile ajutorului de stat este 2016-2023.

Modalitatea de acordare 

Modalitatea de acordare a ajutorului de stat acordat în baza acestei scheme va 
fi sub formă de credit direct, rambursabil, fără dobândă, în condiţiile menţionate de 
Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 şi de Regulamentul de concurs şi sub formă de 
sprijin financiar nerambursabil pentru succes de public şi pentru calitatea artistică. 
Durata de rambursare a creditului direct pentru producţie este de 10 ani. În cazul 
creditului direct, valoarea ajutorului de stat este considerată a fi valoarea creditului.

Beneficiarii măsuri de finanţare

Numărul beneficiarilor este estimat la 80 pe an. 
Numărul total estimat de beneficiari pe întreaga durata de valabilitate a schemei 

de ajutor de stat: 400 beneficiari.
Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
- să fie persoană juridică cu un capital social minim de 20.000 lei, respectiv, în 

cazul persoanelor fizice autorizate, să prezinte o scrisoare de garanţie bancară, având 
echivalentul acestei sume emisă în favoarea Centrului Naţional al Cinematografiei; 
dovada capitalului social se va face cu depunerea unui certificat constatator eliberat 
de Registrul Comerţului;
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- să fie înscrişi la Registrul Cinematografiei;
- să dovedească că deţin la momentul respectiv o contribuţie de minim 6% din 

bugetul total al filmului, în numerar, servicii sau natură, în condiţiile articolul 16 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi 
completări din Legea nr. 328/2006, cu modificările ulterioare.

Dacă proiectul este selecţionat la momentul semnării contractului de finanţare 
cu Centrul Naţional al Cinematografiei, este necesar ca producătorul să fie în măsură 
că prezinte documente prin care să dovedească că deţine şi restul de fonduri necesare 
pentru realizarea filmului, astfel:

- să fi obţinut, în condiţiile legii, acordul scris al autorului scenariului pentru 
realizarea filmului;

- să prezinte dosarul proiectului întocmit în conformitate cu prevederile 
regulamentului de concurs;

- să includă devizul de producţie costuri care nu pot depăşi următoarele cote 
maximale: 10% pentru onorariul societăţii producătoare, 10% pentru cheltuieli 
neprevăzute, 5% onorariul pentru activitatea de regizor, 4% onorariul pentru scrierea 
scenariului, 4% pentru producătorul executive, 4% onorariu pentru muzica originală 
compusă;

- să facă dovada că nu au datorii la bugetul de stat sa bugetele locale, bugetele 
asigurărilor sociale de stat şi Fondul cinematografiei, cu excepţia ratelor scadente 
datorate Centrul Naţional al Cinematografiei.

Pentru producătorii care participă la coproducţii (filme cu participare 
românească):

- să fie persoană juridică cu un capital social minim de 20.000 lei, respectiv, să 
prezinte o scrisoare de garanţie bancară, în situaţia persoanelor fizice autorizate, având 
echivalentul acestei sume, emisă în favoarea Centrului Naţional al Cinematografiei; 
dovada capitalului social se va face cu depunerea unui certificat constatator eliberat 
de Registrul Comerţului; noţiunea de capital social este impusă de către Legea nr. 
31/1991 a societăţilor comerciale;

- să fie înscrişi în Registrul Cinematografiei;
- să aibă un aport de 6% ce se va calcula la bugetul românesc de participare; să 

nu depăşească cotele maximale dacă acestea cad în sarcina co-producătorului român;
- să aibă o participare financiară de minimum 10% în cazul coproducţiilor 

multilaterale cu cel puţin 3 coproducători şi respectiv de minimum 20% în cazul 
coproducţiilor bilaterale;

- să deţină, pe bază de contract încheiat între părţi, drept coproprietate asupra 
negativului, să aibă dreptul la un suport care să permită reproducerea filmului 
cinematografic, de acordare şi să deţină drepturi pentru exploatarea pe teritoriul 
României;

- să asigure, în mod obligatoriu, o participare tehnică şi artistică efectivă la 
producţia filmului, proporţională cu aportul propriu investiţional şi în conformitate 
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cu regulamentul de concurs;

- să îşi asume obligaţia ca pe genericul filmului şi în materialele publicitare să 
menţioneze creditul acordat de Centrului Naţional al Cinematografiei.

Bugetul schemei de ajutor de stat 

Bugetul total al schemei de ajutor de stat este echivalentul în lei a 50.000.000 
euro. Graficele de acordare a creditelor aferente schemei ajutorului de stat sunt 
prezentate în figura nr. 2. şi figura nr. 3.

                     (Sursa: www.cnc.gov.ro) 
Figura nr. 2 Creditele pentru producţia de filme

                     (Sursa: www.cnc.gov.ro) 
Figura nr. 3 Creditele pentru succes de public şi pentru calitate artistică
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Creditele de angajament şi creditele bugetare sunt estimate anual în tabelul nr. 

4.2 de mai jos:

Tabelul nr. 2
Bugetul schemei de ajutor de stat

An

Credite angajament (euro) Credite bugetare (euro)

Pentru 
producţie de 
filme (primul 
instrument 

de acordare)

Succes de 
public şi pentru 
calitate artistică 

(al doilea 
instrument de 

acordare)

Pentru producţie 
de filme (primul 
instrument de 

acordare)

Succes de 
public şi 

pentru calitate 
artistică 
(al doilea 

instrument de 
acordare)

2016 9.600.000 400.000* 6.000.000 150.000*

2017 9.600.000 400.000* 6.500.000 350.000*

2018 9.600.000 400.000* 6.500.000 350.000*

2019 9.600.000 400.000* 6.500.000 350.000*

2020 9.600.000 400.000* 6.500.000 350.000*

2021 - - 6.500.000 350.000*

2022 - - 6.500.000 100.000*

2023 - - 3.000.000 -

TOTAL 48.000.000 2.000.000 48.000.000 2.000.000

TOTAL 
instrument 1 + 

instrument2
50.000.000 50.000.000

(Sursa: www.cnc.gov.ro)
Notă: *) Sumele prevăzute pot varia, datorită faptului că nu se pot estima 

premiile care se vor obţine la festivalurile de film în perioada 2016-2021.

Succes de public – filmul românesc sau realizat în coproducţie cu participare 
românească, al cărui număr de spectatori depăşeşte pragul de referinţă al premierelor  
filmelor româneşti sau realizate cu participare românească şi/sau depăşeşte pragul 
de referinţă al titlurilor filmelor româneşti sau realizate cu participare românească şi 
aflate  în exploatare; se acordă pentru film în premieră şi pentru film care rulează ca 
titlu; se calculează pe baza unei metodologii aprobate prin decizie de către directorul 
general al Centrul Naţional al Cinematografiei; se acordă pentru primii doi ani 
calendaristici de exploatare;
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Calitate artistică – selecţia, nominalizarea şi/sau premiile obţinute la festivaluri 

internaţionale de film, din lista publicată de către Centrul Naţional al Cinematografiei, 
a unui film românesc sau realizat în coproducţie cu participare românească.

Conform atribuţiilor prevăzute Hotărârea Guvernului nr. 1064/2005, Centrul 
Naţional al Cinematografiei acordă credit direct pentru producţia de film şi dezvoltarea 
de proiecte.

Creditul direct pentru producţia unui film se acordă exclusiv pentru proiectele 
declarate câştigătoare ale concursurilor de selecţie. 

Conform prevederilor articolului 5 din Ordinul Ministrului Culturii nr. 
2355/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sesiunile de selecţie a proiectelor 
cinematografice, pentru acordarea creditului direct, se organizează de două ori pe an 
şi se desfăşoară potrivit dispoziţiilor legale şi ale prezentului regulament.

Concursul de selecţie a proiectelor cinematografice se organizează în 3 
secţiuni:

- secţiunea filmelor de ficţiune de lung sau scurt metraj;
- secţiunea filmelor documentare;
- secţiunea filmelor de animaţie.
Cele trei secţiuni vor fi împărţite în categorii:
- categoria proiectelor de film de ficţiune de lung metraj;
- categoria proiectelor de film de ficţiune de lung metraj debut;
- categoria proiectelor de film de ficţiune de scurt metraj;
- categoria proiectelor de film documentar;
- categoria proiectelor de film de animaţie;
- categoria proiectelor de ficţiune selecţionate pentru acordarea creditelor de 

dezvoltare de proiect;
- categoria proiectelor de documentare selecţionate pentru acordarea creditelor 

de dezvoltare de proiect;
- categoria proiectelor de animaţie selecţionate pentru acordarea creditelor de 

dezvoltare de proiect.
Selecţia proiectelor cinematografice este făcută de trei comisii, astfel:
a) o comisie formată din 5 membri pentru secţiunea filmelor de ficţiune, de 

lung şi scurt metraj;
b) o comisie formată din 3 membri pentru secţiunea filmelor documentare;
c) o comisie formată din 3 membri pentru secţiunea filmelor de animaţie.
Membrii comisiilor de selectare analizează dosarele depuse de solicitanţi sub 

formă securizată. Aprecierea valorii artistice a scenariilor se face prin acordarea de 
note. La finalul procesului de evaluare a scenariilor, comisia de selecţie stabileşte 
clasamentul printr-o hotărâre pe care o înaintează Consiliului de Administraţie al 
Centrului Naţional al Cinematografiei în vederea aprobării.

Rezultatele finale sunt comunicate câştigătorilor concursului de selecţie.
Pe parcursul anului 2016, Centrul Naţional al Cinematografiei a organizat 
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două sesiuni de concurs de selecţie proiecte cinematografice.

Sesiunea I a Concursului de selecţie a proiectelor 
cinematografice

Perioada de desfăşurare: februarie – mai 2016
Fondurile totale alocate sunt în sumă de 30.000.000 lei, structurate conform 

tabelului nr. 3 şi prezentate grafic în figura nr. 4.
Tabelul nr. 3
Situaţia fondurilor pe destinaţie de finanţare

Destinaţie credit direct Suma alocată (lei)
filme de lung metraj de ficţiune debut 4.500.000
filme de scurt metraj de ficţiune 1.500.000
filme documentare 3.000.000
filme de animaţie 3.000.000
filme de lung metraj de ficţiune  17.700.000
dezvoltare proiecte 300.000

(Sursa: www.cnc.gov.ro)

(Sursa: www.cnc.gov.ro)
Figura nr. 4 Structura fondurilor aferente sesiunii I

 Rezultatele concursului de selecţie a proiectelor cinematografice şi de 
acordare a creditelor financiare sesiunea I de concurs 2016 au fost aprobate prin 
hotărâre a Consiliului de Administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei şi 
prezentate în tabelele de la nr. 4 la nr. 9.
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Tabelul nr. 4
Lista proiectelor selecţionate pentru filme de ficţiune de lung metraj

Nr. 
crt.

TITLU 
SCENARIU PRODUCĂTOR REGIA SCENARIU Total

Punctaj

CREDIT 
ALOCAT

(lei)

1.

PENTRU 
ASTA TE-AI 

NĂSCUT

HI FILM 
PRODUCTIONS Radu Jude Radu Jude 90,80 2.369.500

2. CÂINE FANTASCOPE Florin Șerban Florin Șerban 80,30 1.695.000

3. BERLINER MANDRAGORA Marian 
Crişan Marian Crişan 79,05 1.232.800

4. GOMERA 42 KM FILM Corneliu 
Porumboiu

Corneliu 
Porumboiu 76,33 2.902.240

5. ALICE T MULTIMEDIA EST Radu 
Muntean

Alexandru Baciu           
Răzvan 

Rădulescu     
Radu Muntean

74,90 1.747.200

6. CĂPRIOARA FANTASCOPE Bogdan 
Apetri Iulian Postelnicu 74,60 1.275.000

7. LA MADRE FUNDAȚIA TEATRU 
CONTEMPORAN

Alberto 
Morais

Alberto Morais         
Ignacio 

Gutierez-Solana
Veronica Garcia

67,45 224.960

8. MOROMEȚII 2 LIBRA FILM 
PRODUCTIONS Stere Gulea Stere Gulea 67,42 1.478.314

9. MENOCCHIO HAI HUI 
ENTERTAINMENT

Alberto 
Fasulo

Enrico Vecchi  
Alberto Fasulo 65,25 568.208

10. MIREASA 
MORTULUI GHEORGHIȚĂ Corneliu 

Gheorghiţă

Corneliu 
Gheorghiţă     

Petre Cimpoeşu
64,25 1.019.212

11. RONDUL DE 
NOAPTE MANDRAGORA Joseph 

Demian Joseph Demian 62,80 750.000

12. RAMONA ZAZU FILM Cristina 
Iacob

Andrei Ciobanu         
Alexandru Coteţ          
Cristina Iacob

62,01 819.075

13. ZAVERA SAGA FILM Andrei 
Gruzsniczki

Mircea 
Stăiculescu   

Andrei 
Gruzsniczki

61,00 910.000

14.
ȘI POATE MAI 

TRĂIESC ȘI 
AZI

LIBRA FILM 
PRODUCTIONS

Tudor 
Cristian 
Jurgiu

Tudor Cristian 
Jurgiu                    

Anca Tablet
60,54 428.800

15. SECRETUL MRAKONIA FILM Sinisa Dragin Sinisa Dragin 59,63 279.690
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Tabelul nr. 5
Lista proiectelor selecţionate pentru filme de ficţiune de lung metraj debut

Nr. 
crt.

TITLU 
SCENARIU PRODUCĂTOR REGIA SCENARIU Total

Punctaj

CREDIT 
ALOCAT

(lei)

1.
REVERSIBIL PARADA FILM Kenneth 

Mercken
Mihaela – 

Monica Stan 80,02 1.230.750

2. LUNA DE 
MIERE MOBRA FILM Ioana Uricaru Ioana Uricaru 77,15 2.955.275

3.
SUB 

NIVELUL 
MĂRII

HI FILM 
PRODUCTIONS

Ștefan 
Constantinescu

Ștefan 
Constantinescu  
Andrei Epure

72,95 313.973

(Sursa: www.cnc.gov.ro)

Tabelul nr. 6
Lista proiectelor selecţionate pentru filme de ficţiune de scurt metraj

Nr. 
crt.

TITLU 
SCENARIU PRODUCĂTOR REGIA SCENARIU Total

Punctaj
CREDIT ALOCAT

(lei)

1.
PARABELLUM KINOSSEUR Andrei Creţulescu Andrei 

Creţuleascu 64,65 146.150

2. ÎN UMBRA 
BĂRBAȚILOR KINOSSEUR Andrei Creţulescu Andrei 

Creţulescu 56,45 179.950

3. DUMINICĂ KINOSSEUR Dorian Boguţă
Dorian Boguţă        

Loredana 
Novak

55,21 105.120

4. BUBIȚE PE 
PIEPT

DE FILM 
PRODUCTION

Cristian Gabriel 
Iftime Anca Buja 53,41 143.220

5. NEMULȚUMIRI DE FILM 
PRODUCTION

Tudor Cristian 
Jurgiu

Tudor Cristian 
Jurgiu 52,96 153.770

6 FOREVERS N-GRAPHIX Raia Al Souliman Raia Al 
Souliman 51,60 126.220

7. FEMEIA 
PASĂRE

HI FI PRODUCTION 
GRUP Gheorghe Preda Gheorghe 

Preda 50,65 130.950

8. JOC N-GRAPHIX Andreea Vălean Andreea 
Vălean 50,25 90.650

9. HAINE NEGRE DE FILM 
PRODUCTION

Octavian Dumitru 
Chelaru

Octavian 
Dumitru 
Chelaru

50,01 145.800

10. CÂINELE DIN 
VIS IDIOTFILM Gheorghe Preda Gheorghe 

Preda 49,75 123.850
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Nr. 
crt.

TITLU 
SCENARIU PRODUCĂTOR REGIA SCENARIU Total

Punctaj
CREDIT ALOCAT

(lei)

11. CADOUL DE 
CRĂCIUN ADCELERATE Bogdan Mureşanu Bogdan 

Mureşanu 49,35 70.400

12. SOMERSAULT 111 FILM & 
ENTERTAINMENT Iulia Rugină Oana 

Răsuceanu 49,33 83.920

(Sursa: www.cnc.gov.ro)

Tabelul nr. 7
Lista proiectelor selecţionate pentru filme documentare

Nr. 
crt.

TITLU 
SCENARIU PRODUCĂTOR REGIA SCENARIU Total

Punctaj

CREDIT 
ALOCAT

(lei)

1. PLANETA 
PETRILA FILMLAB Andrei 

Dăscălescu
Andrei 

Dăscălescu 62,55 280.000

2. STRIGĂTE 
ȘI ȘOAPTE STRADA FILM Andra 

Chiriac Andra Chiriac 55,10 394.500

3. O ORĂ LA 
MAMAIA

HAI HUI 
ENTERTAINMENT

Tudor 
Giurgiu Tudor Giurgiu 53,65 775.000

4. PĂR SUB-CULT-URA Florin Iepan Florin Iepan 51,22 395.000

5. ZONA MANDRAGORA Manuela 
Morar Manuela Morar 50,20 594.000

6. NĂSCUȚI 
ÎN APRILIE

HI FILM 
PRODUCTIONS Adrian Pîrvu Adrian Pîrvu 50,10 141.500

7. ULTIMUL 
DRUM

DE FILM 
PRODUCTION

Claudiu 
Mitcu Mihai Mincan 47,95 420.000

(Sursa: www.cnc.gov.ro)

Tabelul nr. 8
Lista proiectelor selecţionate pentru filme de animaţie

Nr. 
crt.

TITLU 
SCENARIU PRODUCĂTOR REGIA SCENARIU Total

Punctaj

CREDIT 
ALOCAT

(lei)

1. INSULA APARTE Anca Damian
Anca Damian           

Augusto 
Zanovello

61,65 970.000

2. CEVA PULS DIGITAL 
PRODUCTION Paul Mureşan

Paul Mureşan       
Cristian 
Pascariu

53,25 106.500
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3. ACCIDENTUL APARTE Sergiu Negulici

Sergiu 
Negulici    

Ioana Nicoară      
Manuela 

Marcovici

49,55 700.000

4. 8 MINUTE PULS DIGITAL 
PRODUCTION

Sebastian Cosor            
Cristian Pascariu

Cristian 
Pascariu 48,60 300.000

5. AIEVEA PULS DIGITAL 
PRODUCTION Anton Octavian Cristian 

Pascariu 48,10 216.000

6. MAGICIANUL ADCELERATE Bogdan 
Mureşanu

Bogdan 
Mureşanu 44,45 308.500

7. PRIMUL GOL OPAL 
PRODUCTION

Radu Nicolae  
Ștefan Buzea Radu Nicolae 39,75 399.000

(Sursa: www.cnc.gov.ro)

Tabelul nr. 9
Lista proiectelor de dezvoltare selecţionate pentru filme  de lung metraj  

ficţiune şi documentare

Nr. 
crt.

TITLU 
SCENARIU PRODUCĂTOR REGIA SCENARIU Total

Punctaj

CREDIT 
ALOCAT

(lei)

1. TATĂL MUTĂ 
MUNȚII MOBRA FILM Daniel Sandu Daniel Sandu 84,85 28.106

2. CHIMIE LIBRA FILM 
PRODUCTIONS Adina Dulcu 64,88 28.106

3. BEZMETICIREA MRAKONIA FILM Sinisa Dragin Sorin Avram 62,25 28.106

4. DESPĂRȚIREA 
DE BUCUREȘTI

LIBRA FILM 
PRODUCTIONS

Eva 
Pervolovici

Victor 
Stoichiţă        

Eva 
Pervolovici

59,88 28.106

5. SPIONI DE 
OCAZIE

LIBRA FILM 
PRODUCTIONS Oana Giurgiu 57,03 7.495

6. SPIRAL HAI HUI 
ENTERTAINMENT

Cecilia 
Krezsek

Cecilia 
Krezsek 53,70 28.106

7. EMIL HAI HUI 
ENTERTAINMENT

Andrei 
Gruzsniczki 50,35 28.106

8. DIN DRAGOSTE 
PENTRU ELSA ALDMAGIC FILM Laura Tamas 48,15 28.106

9. SPIRIDON, LA 
BALOON…!

HAI HUI 
ENTERTAINMENT

MARIANA 
BURIC 48,10 28.106

10. INSULA FANTASCOPE Alina 
Manolache

Alina 
Manolache 47,55 7.495

11. EMIGRANȚI ÎN 
EUROPA

WESTERN 
TRANSILVANIA 

STUDIOS

Sabin 
Dorohoi

Ruxandra 
Ghiţescu 46,10 28.106
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Nr. 
crt.

TITLU 
SCENARIU PRODUCĂTOR REGIA SCENARIU Total

Punctaj

CREDIT 
ALOCAT

(lei)

12.
CANCERUL, 
DRAGOSTEA 

MEA
ORION FILM Magdalena 

Schubert 43,80 28.106

(Sursa: www.cnc.gov.ro)

Sesiunea II a Concursului de selecţie a proiectelor 
cinematografice

Perioada de desfăşurare: septembrie – decembrie 2016
Fonduri totale alocate în sumă de 20.000.000 lei, structurate conform tabelului 

nr. 10 şi prezentate grafic în figura nr. 5.

Tabelul nr. 10
Situaţia fondurilor pe destinaţie de finanţare

Destinaţie credit direct Suma alocată (lei)
filme de lung metraj de ficţiune debut 4.000.000
filme de scurt metraj de ficţiune 1.000.000
filme documentare 2.000.000
filme de animaţie 2.000.000
filme de lung metraj de ficţiune  10.800.000
dezvoltare proiecte 200.000

(Sursa: www.cnc.gov.ro)

(Sursa: www.cnc.gov.ro)
Figura nr. 5 Structura fondurilor aferente sesiunii II
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Rezultatele concursului de selecţie a proiectelor cinematografice şi de acordare 
a creditelor financiare sesiunea II de concurs 2016 au fost aprobate prin hotărâre a 
Consiliului de Administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei şi prezentate în 
tabelele de la nr. 11 la nr. 17.

Tabelul nr. 11
Lista proiectelor selecţionate pentru filme de ficţiune de lung metraj

Nr. 
crt.

TITLU 
SCENARIU PRODUCĂTOR REGIA SCENARIU Total

Punctaj

CREDIT 
ALOCAT

(lei)

1. I HATE BERLIN 
(CO)

HI FILM 
PRODUCTIONS

Valentin 
Hotea

Ileana 
Muntean               

Valentin Hotea
66,95 2.000.000

2. FISH BONE (CO) HI FILM 
PRODUCTIONS

Dragomir 
Sholev

Dragomir 
Sholev 63,65 511.500

3. JANDARMUL 
(CO) DOMESTIC FILM Dan Chişu Dan Chişu 63,57 1.131.975

4. EDEN (CO) LIBRA FILM 
PRODUCTIONS

Agnes 
Kocsis

Agnes Kocsis                      
Andrea Roberti 63,45 881.640

5. TATĂL  MUTĂ 
MUNȚII MOBRA FILMS Daniel 

Sandu Daniel Sandu 62,16 2.348.010

6. LUCA
FUNDAȚIA 

TEATRU 
CONTEMPORAN

Horaţiu 
Mălăele Adrian Lustig 59,55 726.298

7. BEZMETICIREA MRAKONIA FILM Sinisa 
Dragin Sorin Avram 59,13 677.343

8. PRIMUL 
CLIENT

SCHARF 
ADVERTISING

Răzvan 
Săvescu

Alexandru 
Popa 58,30 688.533

9. IZBĂVIREA VISION P.M. Toma 
Enache

Toma Enache                          
Eugen Adrian 

Cojocariu
56,86 924.000

10. NOAPTE MANDRAGORA Gabriel 
Achim Gabriel Achim 56,27 496.300

11. 1983 MANDRAGORA Andrei 
Cohn Andrei Cohn 55,35 414.400

(Sursa: www.cnc.gov.ro)
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Tabelul nr. 12
Lista proiectelor selecţionate pentru filme de ficţiune de lung metraj debut

Nr. 
crt.

TITLU 
SCENARIU PRODUCĂTOR REGIA SCENARIU Total

Punctaj

CREDIT 
ALOCAT

(lei)

1.
SPRE NORD DE FILM 

PRODUCTION
Dan Mihai 

Mincan
Dan Mihai 

Mincan 66,88 2.365.330

2. SPIRAL (CO) HAI HUI 
ENTERTAINMENT

Cecilia 
Felmeri

Cecilia 
Felmeri 65,98 800.000

3. SCOR ALB PARADA FILM Marius 
Olteanu

Marius 
Olteanu 63,05 600.000

4. CAUTATORUL 
DE VANT

LIBRA FILM 
PRODUCTIONS

Mihai 
Sofronea

Mihai 
Sofronea 62,50 500.000

5.
OTTO 

BARBARUL 
(CO)

ALIEN FILM Ruxandra 
Ghiţescu

Ruxandra 
Ghiţescu 60,10 383.170

(Sursa: www.cnc.gov.ro)

Tabelul nr. 13
Lista proiectelor selecţionate pentru filme de ficţiune de scurt metraj

Nr. 
crt.

TITLU 
SCENARIU PRODUCĂTOR REGIA SCENARIU Total

Punctaj

CREDIT 
ALOCAT

(lei)

1.

VACANȚA 
DOAMNEI V

LIBRA FILM 
PRODUCTIONS

Cecilia 
Ana 

Ștefănescu

Cecilia Ana 
Ștefănescu 60,65 225.000

2. CÂND AFARĂ 
NINGE

LIBRA FILM 
PRODUCTIONS

Mihail-
Conrad 

Mericoffer

Mihail-
Conrad 

Mericoffer
59,55 130.000

3. FRUCTE 
NECOAPTE

HAI HUI 
ENTERTAINMENT

Valentin 
Hotea

Augustin 
Cupşa                   

Valentin 
Hotea

58,63 120.000

4.

FULGUL DE 
ZĂPADĂ ȘTIE 
CĂ EL ESTE O 

BUCURIE

MANDRAGORA Ana Lungu Ana Lungu                                   
Iris Spiridon 57,07 110.000

5. CEARȘAFUL GREEN FILM Gabriel 
Achim

Gabriel 
Achim 56,75 55.000

6

CAZUL 
TÂNĂRULUI 
SĂRITOR ÎN 

TIMP

ALIEN FILM
Radu-
Matei 

Bărbulescu

Filip 
Columbeanu 55,80 95.000

7. SINUCIGAȘII AXEL FILM 
ECHIPAMENTE

Bogdan 
Mustaţă

Radu 
Romaniuc 55,55 82.000

8. DORINȚE SCHARF 
ADVERTISING

Emanuel 
Pârvu

Emanuel 
Pârvu 54,60 65.000
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Nr. 
crt.

TITLU 
SCENARIU PRODUCĂTOR REGIA SCENARIU Total

Punctaj

CREDIT 
ALOCAT

(lei)

9. CORIGENT DOMESTIC FILM George 
Ganea George Ganea 54,50 65.000

10. MISS SUNEO WE ARE BASCA Radu 
Potcoavă

Radu 
Potcoavă 52,84 53.000

(Sursa: www.cnc.gov.ro)

Tabelul nr. 14
Lista proiectelor selecţionate pentru filme documentare

Nr. 
crt.

TITLU 
SCENARIU PRODUCĂTOR REGIA SCENARIU Total

Punctaj

CREDIT 
ALOCAT

(lei)

1. PROVIZORIU 
(CO)

ALEXANDER 
NANAU 

PRODUCTION

Alexander 
Nanau

Alexander 
Nanau 79,36 850.000

2. ȚARA 
MOARTĂ

HI FILM 
PRODUCTIONS Radu Jude Radu Jude 74,20 290.000

3. SPIONI DE 
OCAZIE

LIBRA FILM 
PRODUCTIONS

Oana 
Giurgiu Oana Giurgiu 57,93 630.000

4. NOSTALGIA 
DICTATURII PARADOX FILM Marius 

Barna
Bogdan 
Ficeac 56,89 230.000

(Sursa: www.cnc.gov.ro)
                                                                                                                                   
Tabelul nr. 15
Lista proiectelor selecţionate pentru filme de animaţie

Nr. 
crt.

TITLU 
SCENARIU PRODUCĂTOR REGIA SCENARIU Total

Punctaj

CREDIT 
ALOCAT

(lei)

1. ARIPI DE 
HÂRTIE

FRECEA ION 
OCTAVIAN

Frecea 
Ion 

Octavian

Frecea Ion 
Octavian      

Mihai Răzuş
54,04 600.000

2. MOARTEA SI 
CAVALERUL

HAI HUI 
ENTERTAINMENT

Radu 
Gaciu

Nicoleta 
Colopelnic 52,21 580.000

3. O VIAȚĂ 
PIERDUTĂ

PULS DIGITAL 
PRODUCTION

Marian 
Poiană

Marian Poiană                    
Cristian Pascariu 48,40 192.000

(Sursa: www.cnc.gov.ro)
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Tabelul nr. 16
Lista proiectelor de dezvoltare selecţionate pentru filme  de lung metraj  ficţiune

Nr. 
crt.

TITLU 
SCENARIU PRODUCĂTOR REGIA SCENARIU Total

Punctaj

CREDIT 
ALOCAT

(lei)

1. 20/20 HI FILM 
PRODUCTIONS Radu Jude 69,40 20.000

2. OCTOMBRIE LIBRA FILM 
PRODUCTIONS

Cristian 
Pascariu

Cristian 
Pascariu 64,80 20.000

3. FACING 
CHINA

HI FILM 
PRODUCTIONS

Sebastian 
Mihăilescu          

Andrei Epure
64,80 20.000

4. SIBIU 89 HAI HUI 
ENTERTAINMENT

Napoleon 
Helmis

Napoleon 
Helmis 59,56 20.000

5. PAZA MINȚII N-GRAPHIX Tudor 
Botezatu

Tudor 
Botezatu 58,00 20.000

6. DOUĂ 
SURORI

LIBRA FILM 
PRODUCTIONS

Tudor 
Giurgiu

Novak Alina-
Loredana 56,80 20.000

7. SIMIN DONA ALIEN FILM Filip 
Columbeanu 56,44 20.000

8. SUROGAT 4 PROOF FILM Claudia 
Silişteanu 51.62 20.000

(Sursa: www.cnc.gov.ro)

Tabelul nr. 17
Lista proiectelor de dezvoltare selecţionate pentru filme  documentare

Nr. 
crt.

TITLU 
SCENARIU PRODUCĂTOR REGIA SCENARIU Total

Punctaj

CREDIT 
ALOCAT

(lei)

1. DACIA 
LIBERĂ MANIFEST FILM

Monica 
Lăzurean 
Gorgan

Monica 
Lăzurean 
Gorgan

59,72 6.500

2. OGLINZI ANCHOR FILMS Răzvan 
Sima Răzvan Sima 54,16 6.500

3.
DREPȚI 
ÎNTRE 

POPOARE

MOVIE 
PRODUCTION 

ENTERTAINMENT

Elena 
Camelia 
Manea

48,30 6.500

(Sursa: www.cnc.gov.ro)
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În cursul anului 2016, Centrul Naţional al Cinematografiei a virat  credite 

directe în valoare totală de 21.345.522 lei, structurate conform tabelului nr. 18 şi 
prezentate grafic în figura nr. 6.

Tabelul nr. 18
Creditele directe plătite în cursul anului 2016

Destinaţie  credit direct Sumă virată în cursul 
anului 2016 (lei)

filme lung metraj 18.862.239

filme scurt metraj 2.294.667

dezvoltare de proiecte 188.616

Total 21.345.522
(Sursa: www.cnc.gov.ro)

(Sursa: www.cnc.gov.ro)
Figura nr. 6 Structura creditelor directe plătite în cursul anului 2016

Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 91/2016 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei, se modifică forma 
ajutorului de stat din credit rambursabil fără dobândă care se înlocuieşte cu noţiunea 
de sprijin financiar pentru producţie.
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Concluzii  şi  propuneri 

Termenul ajutorului de stat a apărut o dată cu înfiinţarea Comunităţii Europene 
a Cărbunelui şi Oţelului, prin Tratatul de la Paris din anul 1951, fiind menţionată o 
prevedere prin care era interzisă acordarea de ajutoare de stat.

Articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
defineşte ajutoarele de stat ca fiind „ajutoarele acordate de state sau prin intermediul 
resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau ameninţă să denatureze 
concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor 
bunuri […], în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre 
statele membre”.

Noţiunea de ajutor de stat are un sens foarte larg, ea cuprinzând toate acele 
măsuri de sprijin acordate de către autorităţile publice, precum şi pe acelea acordate 
de organisme private sau alte organisme asupra cărora statul exercită, direct sau 
indirect, o influenţă puternică, indiferent de forma de acordare. 

Pentru a fi considerat ajutor de stat, sprijinul acordat trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii:

- să fie acordat de stat sau din resurse publice, indiferent de forma pe care o 
îmbracă;

- să fie selectiv;
- să confere un  avantaj economic întreprinderii;
- să distorsioneze sau să ameninţe să distorsioneze concurenţa şi comerţul 

dintre statele membre.
Orice ajutor de stat este acordat cu respectarea procedurilor naţionale şi 

comunitare în domeniul ajutorului de stat. Legislaţia naţională este ajustată permanent 
în contextul procesului de modernizare a ajutorului de stat la nivel european.

Schema de ajutor de stat care face obiectul studiul de caz a fost printre 
primele scheme de ajutor de stat avizate la nivel naţional după modificările aduse de 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014.

Astfel, din cauza modificărilor survenite la cadrul legislative referitor la 
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, pe parcursul anului 2015 Centrul 
Naţional al Cinematografiei nu a organizat nici o sesiune de concurs.

Memorandumul pentru aprobarea schemei de ajutor de stat pentru susţinerea 
producţiei de filme destinate în special difuzării în sălile de cinematograf şi pentru 
organizarea de festivaluri de film în România în aplicarea prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a fost aprobat la 
nivelul Guvernului României la data de 19.01.2016.

Modificările legislative în domeniul cinematografiei adoptate în cursul 
anului 2016, prevăd modificarea formei ajutorului de stat din credit rambursabil 
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fără dobândă care se înlocuieşte cu noţiunea de sprijin financiar pentru producţie. 
Această modificare implică şi modificarea schemei de ajutor de stat în derulare, ceea 
ce are drept consecinţă elaborarea unei noi scheme de ajutor de stat care va urma 
procedura de avizare.  

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 de modificare şi completare 
a Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia se află în procedură 
parlamentară pentru a fi aprobată prin lege şi în cadrul acestei proceduri putând suferi 
modificări. 
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Expert contabil Virginia GRECEANU-COCOS1

Rezumat 

Stabilirea impozitului pe venitri din drepturile de PROPRIETATE 
INTELECTUALĂ în funcţie de categoria din care fac parte aceste venituri şi 
impozitarea lor diferă în Codul fiscal.

Cuvinte cheie: impozit pe venit, drepturi de autor, redevenţă, proprietate 
industrială.

Summary 

Establishing income tax on INTELLECTUAL PROPERTY rights 
depending on the category of this income and their taxation is different in the 
Fiscal Code.

Keywords: income tax, copyright, royalties, industrial property.

Veniturile din drepturi de proprietate se clasifică în:

a) din proprietate intelectuală;
b) din proprietate industrială.

În funcție de categoria din care fac parte aceste venituri și impozitarea lor 
diferă în Codul fiscal şi le vom trata separat.
1  Membru în Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

STABILIREA IMPOZITULUI  
PE VENITURILE DIN DREPTURI  

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

ESTABLISHING TAX ON INCOME 
FROM INTELLECTUAL PROPERTY 

RIGHTS
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A. IMPOZITAREA DREPTURILOR DE AUTOR DIN 
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

1. Stabilirea venitului net anual prin deducerea unor cote 
de cheltuieli forfetare

Stabilirea venitului net anual prin deducerea unor cote de cheltuieli forfetare se 
aplică în cazul veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală stabilite conform 
art. 70 din Codul fiscal.

Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor 
lucrări de artă monumentală, se stabileşte prin scăderea din venitul brut a  cheltuielilor 
determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut  (alin.1).2*) 

În cazul exploatării de către moștenitori a drepturilor de proprietate 
intelectuală, precum şi în cazul remunerației reprezentând dreptul de sultă şi al 
remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, venitul net se determină prin 
scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau 
altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de 
cheltuieli prevăzute la alin. (1).

Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, 
contribuabilii vor completa numai partea din Registrul de evidenţă fiscală referitoare 
la încasări. Această reglementare este opţională pentru cei care consideră că îşi pot 
îndeplini obligaţiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de 
venit şi care au obligaţia să arhiveze şi să păstreze documentele justificative cel 
puţin în limita termenului de prescripție prevăzut de lege, fără a fi obligaţi să ţină şi 
evidenţa contabilă a acestora conform art.71.

2. Modalităţi de plată a impozitului
2.1. Reţinerea la sursă  reprezentând plăţi anticipate şi obligaţiile 

declarative ale plătitorului

Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele 
venituri din activităţi independente se face potrivit art. 72 din Codul fiscal unde 
au rămas numai veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, fiindcă plăţile 
anticipate ale impozitului pe veniturile din celelalte activităţi independente s-au 
mutat la art.74.

Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, persoane juridice 
sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, au obligaţia de a 
calcula, de a reţine şi de a vira impozitul (de 10%) prin reţinere la sursă, reprezentând 
plăţi anticipate, din veniturile plătite.
2 *) nu se mai  prevede şi deducerea cheltuielor cu contribuţiile sociale obligatorii ca deductibile
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Impozitul ce trebuie reţinut se stabileşte aplicând o cotă de impunere de 10% 
la venitul brut.3**) 

Impozitul ce trebuie reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul.

Plătitorii  de venituri din drepturi de proprietate intelectuală nu au obligația 
calculării, reţinerii la sursă şi plăţii impozitului reprezentând plată anticipată din 
veniturile plătite dacă efectuează plăţi către asocieri fără personalitate juridică sau 
entităţi cu personalitate juridică, care organizează şi conduc contabilitate proprie, 
pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul 
său propriu.

Obligațiile declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă conform 
art. 132 din Codul fiscal sunt: 

Plătitorii de venituri, cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, sunt obligaţi 
să calculeze, să reţină şi să plătească impozitul reţinut la sursă până la termenele de 
virare a acestuia prevăzute în prezentul titlu, cu excepțiile prevăzute, şi să depună 
o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de 
venit, la organul fiscal competent, până la data de 28 februarie (ultima zi a lunii 
februarie) a anului curent, pentru anul expirat.

2.2. Opţiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din 
drepturi de proprietate intelectuală

Potrivit art.73 alin.(1), contribuabilii care realizează venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală în condiţiile art. 72, adică cu reținerea la sursă a 10% din 
venitul brut, pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, dar în 
scris şi de fiecare dată când se încheie un raport juridic contractual.

Impozitul pe venit se calculează prin reţinerea la sursă, la momentul plăţii 
veniturilor, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut din care se deduce 
cota forfetară de cheltuieli (40%) şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă 
potrivit prevederilor titlului V „Contribuţii sociale obligatorii“.4*) 

Impozitul calculat şi reţinut este impozit final şi se plăteşte la bugetul de stat 
până la data de 25 inclusiv a lunii următoae celei în care a fost reţinut.

Contribuabilii nu au obligaţia de a conduce evidenţa contabilă şi a completa 

3 **) din care nu se deduc contribuţiile sociale obligatorii, reţinute la  sursă potrivit titlului V, deşi nu se face 
recalcularea venitului net anual conform art.75 în anul următor de organul fiscal fiindcă nu se determină venitul 
net în sistem real, dar se reţin cotele de contribuţii sociale obligatorii aplicate la venitul brut plătit, ca plăţi anticipate 
la titl.V, art.148,149,150,151, 155-156 şi 171,174, în funcţie de situaţia socială a contribuabilului: pensioar sau nu. 
Pensionarul plăteşte numai 5,5% din 2017, conf.art.171 alin.(4) - care prevede că în 2016 nu plăteşte -, coroborat cu 
art.150, sau  şi 10,5%, conf. art.149, dacă a optat pentru reţinerea la sursă
4 *) pentru cei cu reţinere la sursă este precizată deducerea contribuţiilor sociale obligatorii din venitul brut dimi-
nuat cu cota de 40%, dar pentru cei care nu optează pentru reţinera la sursă, nu este precizată deducerea la art.70, 
iar recalcularea de la art.75 se face numai pentru venitul net determinat în sistem real, nu şi pe baza cotei forfetare. 
Este omisă această precizare la art.70 sau aşa se vrea?
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Registrul de evidenţă fiscală.

Comentarii

Între art. 70 privind stabilirea venitului net pe baza deducerii cotei forfetare 
de 40% în declaraţia de venit depusă de autor la organul fiscal  şi art. 73 din Codului 
fiscal privind stabilirea venitului net final de către plătitorul de venit prin deducerea 
cotei de 40% şi a contribuţiilor obligatorii (10,5%+5,5%+0,5% =16,5%),  există 
diferenţa de 16,5% plătită drept contribuţii pe care pesionarii nu sunt obligaţi să 
le plătească/2016 (art. 171 alin. 4), nu şi în 2017 dacă sunt încadrați la art. 70, 
coroborat cu art. 171(1), iar din 2018 nici salariații şi ceilalți autori care le plătesc 
la sursa de bază. Pentru aceste sume reținute, mai întotdeauna,  nu merită să se 
solicite recalcularea pensiei. Deci este o pagubă certă în bugetul autorului. Numai 
autorii care realizează  ca unică sursă de venit, venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală sunt avantajaţi de art. 73 şi se recomandă ca ei să opteze pentru aplicarea 
lui la plătitori, făcând cerere scrisă. Aceste aspecte sunt detaliat comentate în lucrarea 
mea „CODUL FISCAL NOU COMENTAT, ADNOTAT ŞI COMPARAT CU CEL 
ANTERIOR“, pe care, prin editura ETNA, am publicat-o.

B. IMPOZITAREA DREPTURILOR DE AUTOR DIN 
POPRIETATEA INDUSTRIALĂ

Impozitarea drepturilor de autor obţinute din drepturile de proprietate 
industrială se face conform  Codului fiscal nou aplicat de la 1 ian. 2016 în baza cap. 
V. Redevenţe şi dobânzi în întreprinderi asociate, din titlul VI. Impozitul pe veniturile 
obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine 
înființate în România, unde „Redevențele“ sunt definite la art. 237, astfel:

„Art. 237. Definiţia redevenţei. În sensul prezentului capitol, termenul 
redevenţe înseamnă plăţile de orice fel primite pentru folosirea sau concesionarea 
utilizării oricărui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, 
inclusiv asupra filmelor cinematografice şi programelor informatice, orice brevet, 
marcă de comerţ, desen ori model, plan, formulă sau procedeu secret de fabricaţie, 
ori pentru informaţii referitoare la expunerea în domeniul industrial, comercial sau 
ştiinţific; plăţile pentru folosirea sau dreptul de folosire a echipamentului industrial, 
comercial ori ştiinţific.“

Programul Guvernului revizuit la 15 iulie 2017 prevede majorarea veniturilor 
din redevenţe prin creşterea lor cu 20% de la 1 ianuarie 2018, creştere care trebuia să 
fie făcută încă de la 1 ianuarie 2016, când s-a introdus noul Cod fiscal aprobat prin 
Legea nr. 227/2015-MO nr. 668/2015.

Cum reglementează Codul fiscal modul de calcul şi de încasare al veniturilor 
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din redevenţe, unde sunt incluse şi drepturile de autor obţinute din veniturile încasate 
din proprietatea intelectuală folosită prin concesionare, închiriere etc., vom arăta în 
continuare.

La titlul VI „Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi 
impozitul pe reprezentanţele firmelor străine în România“, este cap. V „Redevenţe şi 
dobânzi la întreprinderi asociate“ care tratează problema redevenţelor prin art.255-
261.

Sfera de aplicare şi procedura pentru aceste venituri sunt tratate la art. 255, 
dar împreună cu dobânzile, astfel:

„(1) Plăţile  de dobânzi şi redevenţe ce provin din România sunt exceptate de 
la orice impozite aplicate asupra acestor plăţi în România, fie prin reţinere la sursă, 
fie prin declarare, cu condiția ca beneficiarul efectiv al dobânzilor şi redevențelor să 
fie o societate din alt stat membru sau un sediu permanent, situat în alt stat membru, 
al unei societăți dintr-un stat membru. 

(2) O plată făcută de o societate rezidentă în România sau de către un sediu 
permanent situat în România trebuie să fie considerată ca provenind din România, 
denumită în continuare stat sursă.   

(3) Un sediu  permanent este tratat ca plătitor al dobânzilor sau redevențelor 
doar în măsura  în care acele plăţi  reprezintă cheltuieli deductibile fiscal pentru 
sediul permanent din România.

(4) O societate a unui stat membru va  fi tratată  ca beneficiar efectiv al 
dobânzilor şi redevenţelor doar dacă primeşte aceste plăţi pentru beneficiul său 
propriu şi nu ca un intermediar pentru o altă persoană, cum ar fi un agent, un fiduciar 
sau semnatar autorizat.“

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un sediu permanent pentru a fi 
tratat ca beneficiar efectiv al dobânzilor sau redevenţelor sunt enumerate la alin. (5):

a) dacă creanţa, dreptul sau utilizarea informaţiei, în legătură cu care iau 
naştere plăţile de dobânzi sau redevenţe, este efectiv legată de acel sediu permanent;

b)  dacă plăţile de dobânzi sau redevenţe reprezintă venituri cu privire la 
care acel sediu permanent este supus, în statul membru în care este situat, unuia 
dintre impozitele menţionate la art. 258 lit. a) pct. (iii), în cazul Belgiei impozitul 
nerezidenţilor sau Suediei asupra venitului nerezidenţilor sau unui impozit identic 
sau similar şi care este aplicat după data de intrare în vigoare a prezentului capitol, 
suplimentar sau în locul acelor impozite existente.   

Acest art. 255 se aplică numai în cazul în care societatea care este plătitor 
sau societatea al cărui sediu permanent este considerat plătitor al dobânzilor ori al 
redevențelor este o societate asociată a societăţii care este beneficiarul efectiv sau 
al cărui sediu permanent este tratat ca beneficiarul efectiv al acelor dobânzi ori 
redevenţe.

Prevederile acestui art. 255 nu se aplică dacă dobânzile sau redevenţele 
sunt plătite de către sau către un sediu permanent al unei societăţi dintr-un stat 
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membru situat într-un stat terţ şi activitatea societăţii este, în întregime sau parţial 
desfăşurată prin acel sediu. 

Conform alin. (9), prevederile acestui art. 255 „nu împiedică România să ia 
în considerare, la determinarea impozitului pe profit, atunci când aplică legislaţia 
sa fiscală, dobânzile sau redevenţele primite de către societăţile rezidente, de sediile 
permanente ale societăţilor rezidente în România sau de către sediile permanente 
situate în România.“

Să ne oprim asupra acestei prevederi şi să ne întrebăm de ce România nu a 
revenit până acum asupra scutirii de impozit a acestor venituri dacă avea această 
posibilitate legală prevăzută în Codul fiscal? Şi de ce nici acum nu face acest pas? 
Ce trebuie să se mai întâmple pentru ca guvernanții să aplice această prevedere din 
Codul fiscal chiar înainte de a majora cu 20% veniturile din redevenţe?

E adevărat că la alin. (10) se prevede că nu se aplică acest cap. V unei societăți 
al altui stat membru sau unui sediu permanent a unei asemenea societăţi, dacă 
condiţiile stabilite la art. 258 lit. b) nu au fost menţinute cel puţin pentru o perioadă 
neîntreruptă de 2 ani.

Îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 255 şi art. 258 se verifică la data plăţii 
dobânzilor sau redevenţelor printr-o atestare, când, dacă se constată neîndeplinirea, 
se aplică reținerea impozitului la sursă. Dar asta înseamnă că pentru primul an se 
poate face plata fără să se facă reţinerea impozitului la sursă fiindcă nu se verifică 
îndeplinirea condiţiilor ca urmare a  unei precizări din Codul fiscal care îi permite 
să evadeze de la plata impozitului. Asemenea prevederi sunt importate din legislația 
fiscală europeană?5*) 

Şi Codul fiscal nu se oprește aici cu portiţele de a se putea evada de la plata 
impozitului fiindcă, la alin. (12), se spune că atestarea prezentată după 2 ani pentru 
fiecare contract de plată va fi valabilă numai un an de zile de la data emiterii şi ea 
conţine elementele de la alin. (12) lit. a)-e), care sunt condiţionate de precizărle de 
la art. 258, care defineşte întreprinderea, întreprinderea asociată şi sediul permanent 
în sensul prezentului cap. V. Cu stupoare citim la alin. (12), ultima frază, potrivit 
căreia, la atestare:

„Se poate solicita în plus justificarea legală pentru plăţile efectuate din cadrul 
contractului de împrumut, de exemplu se poate solicita contractul de împrumut sau 
contractul de licenţă“ (în cazul redevenţei).

Şi pentru a vă minuna şi mai mult de ce prevede Codul fiscal pentru aceste 
categorii de contribuabili care realizează venituri substanţiale de 27 de ani din România 
fără să fie impozitaţi, voi cita şi alin. (14) şi (15) ca să vedeţi ce „cumsecade“ suntem 
noi românii cu ei în raport cu noi care plătim impozit de 16% pentru dobânzi în baza 
5 *) Vezi art.264 din Codul fiscal care la „Data aplicării“ prevede:„Dispoziţiile prezentului capitol transpun preve-
derile Directivei 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare, aplicabil plăţilor 
de dobânzi şi de redevenţe efectuate între societăţi asociate din stat menbre diferite, cu amendamentele ulterioare. 
Dar din 2003 şi până în 2017 nu s-a modificat această directivă fiindcă am văzut pe sit-ul camerelor Parlamentului 
că s-a dezbătut modificarea impozitării veniturilor obţinute de firmele străine din România
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aceluiași Cod fiscal, titlul IV „Impozitul pe venit“ cap. V „Venituri din investiţii“ art. 
91 lit. b) venituri din dobânzi“ şi a art. 97:

„(14) Dacă societatea sau sediul permanent a reţinut impozitul la sursă asupra 
venitului ce urma să fie scutit de impozit, conform prezentului articol (255), aceasta 
poate face o cerere pentru restituirea acestui impozit reţinut la sursă. În acest sens se 
va solicita informaţia specificată la alin. (12). Cererea pentru restituirea impozitului 
trebuie să fie transmisă în cadrul termenului legal de prescripţie.

(15) Impozitul reţinut la sursă în plus va fi restituit într-un interval de un an 
de la primirea cererii de restituire a impozitului şi a informațiilor doveditoare pe care 
le poate solicita în mod rezonabil. Dacă impozitul reţinut la sursă nu a fost restitui în 
perioada menționată, societatea primitoare sau sediul permanent este îndreptăţit, la 
expirarea anului în cauză, să solicite dobânzi asupra sumei reprezentând impozitul 
care trebuie restituit. Dobânda  solicitată se va calcula corespunzător prevederilor 
Codului de procedură fiscală.“

Nu se poate defini „redevenţa“ aşa cum o face Codul fiscal la art. 257 fiindcă 
ea nu cuprinde cea mai mare parte a obiectivelor pentru care trebuie încasată după 
aplicarea Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor publice de bunuri din 
proprietatea publică şi privată a statului, judeţelor, oraşelor, comunelor, a activităţilor 
şi servicilor publice de interes naţional sau local, pentru o perioadă de cel mult 49 
ani.

Conform Legii nr. 219/1998, competența de a aproba concesionarea altor 
bunuri, activităţi sau servicii aparținând proprietății private a statului, care nu sunt 
prevăzute la art. 2, revine Guvernului, consiliului județean sau local, prin hotărâre.

Redevenţa obţinută prin concesionare se face venit la bugetul statului sau la 
bugetele locale, după caz.

Greșeala cea mai mare a legii este că modul de calcul şi de plată a redevenţei 
s-a lăsat la competenţa ministerelor de resort şi autorităţilor administraţiei publice 
locale, în loc să fie centralizată la Guvern şi în competenţa MFP care trebuia să aibă 
un cuvânt hotărâtor, ca fiind cel mai interesat în a obţine maximum de eficienţă din 
această operaţiune, ca o sursă de venit potenţială importantă şi pe termen lung.

La elaborarea legii  nu s-a întocmit un inventar al bunurilor ce erau  deja 
concesionate,  dar şi al celor ce vor fi concesionate ulterior, astfel încât veniturile 
din aceste redevenţe să poată fi urmărite de organele de control ale MFP şi direcţiilor 
generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene (a municipiului 
Bucureşti). E interesant de ştiut dacă la această dată există un asemenea inventar 
şi dacă aceste organe au în tematica lor de control ca  obiectiv modul de încasare 
a veniturilor din concesionarea bunurilor şi serviciilor de-a-lungul celor 27 de ani  
de dezmembrare voită a proprietăţii publice „inalienabile“ din prima Constituție – 
art.135 alin.(4) –, care, în cea revizuită, la art. 136 (4) mai menține acest caracter 
de „inalienabilă“, dar „pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor 
publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosință 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(31)/201776

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
gratuită instituțiilor de utilitate publică“, unde intră marea majoritate a ONG-lor, 
finanțate şi ele din bugetul statului. 

Mai sunt ele „inalienabile“? De remarcat că art. 255 din Codul fiscal nu 
pomenește despre redevenţele ce trebuie obţinute din concesionarea şi închirierea 
proprietăţii publice definite de art. 136 alin. (3) din Constituție, astfel:

„Art. 136 (3) Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele 
cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea teritorială, 
resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte 
bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.“

Deci, concluzionăm, că nici după 27 de ani nu se vrea ca această sursă 
importantă de venit a statului să fie în atenția guvernanților şi a organelor fiscale, deși 
în programul de guvernare pentru anii 2017-2020 s-a prevăzut creșterea redevențelor 
cu 20%, fără să apară nici un act normativ în acest sens.

Se pune o întrebare elaboratorilor Codului fiscal: Dacă statul i-a scutit pe 
acești plătitori de drepturi de autor de impozit pentru veniturile din redevenţe, 
autorii ale căror opere au fost folosite de ei sunt scutiți şi ei? 

?
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DE CE ESTE ILEGALĂ MODIFICAREA 
CODULUI FISCAL PRIN LEGEA 

NR.177/2017 PENTRU ASOCIAŢIILE  
DE PROPRIETARI/LOCATARI, POTRIVIT 

LEGII NR.230/2007?

WHY IT IS ILLEGAL TO CHANGE THE 
FISCAL CODE BY LAW NO 177/2017 FOR 
OWNERS / LOCATORS ASSOCIATIONS, 

ACCORDING TO LAW NO. 230 / 2007?

Expert contabil Virginia GRECEANU-COCOS1

Rezumat 

Modificarea codului fiscal prin Legea nr. 177/2017 pentru asociaţiile 
de proprietari/locatari este ilegală, potrivit legii nr. 230/2007.

Cuvinte cheie: cod fiscal, asociaţii de proprietari, fond special, fond de 
reparații

Summary 

Changing the tax code by Law no. 177/2017 for associations of 
owners/locators it is illegal, according to law no 230/2007.

Keywords: tax code, owners associations, special fund, repair fund.

În MO nr.584/21.07.2017 a fost publicată Legea nr.177/2017 privind 
aprobarea cu modificări a OUG nr.3/2017 pentru modificarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal,  care introduce la titl. II „Impozitul pe profit“, 
art.13 alin.(2)  ca scutite „ lit.k) asociaţiile de proprietari constituite ca persoane 
1  Membru în Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
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juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari, cu excepţia 
celor care obţin venituri din exploatarea proprietăţii comune, potrivit legii.“

Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari/locatari este 
reglementată de Legea nr.230/2007 – MO nr.490/23.07.2007 şi HG nr.1588/ 
2007 – MO nr.43/18.01.2008, iar contabilitatea în partidă simplă se ţine în 
baza Anexei nr. 2 la Ordinul MEP nr.1969/2007-MO, nr.846 bis/10.12.2007 
din care extragem că sunt folosite următoarele  registre noi faţă de cel al 
fondului de rulment cod 14-6-25/a:

- Registrul pentru evidenţa fondului de reparaţii cod 14-6-25/b;
- Registrul pentru evidenţa sumelor speciale cod 14-6-25/c;
- Registrul pentru evidenţa fondului de penalizări cod 14-6-25/d.
Exploatarea spaţiilor din proprietatea comună se face în baza art.23 şi 

24 alin.(6) care prevăd:
„Art.23. Spaţiile din proprietatea comună pot fi utilizate de către terţi, 

persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, numai cu 
acordul majorităţii2 proprietarilor membri ai asociaţiei  şi al proprietarilor 
direct afectaţi de vecinătate, în baza unui contract de închiriere, de folosinţă 
sau de concesiune, potrivit art. 39 din Legea nr. 230/2007.“

„Art.24-(6). Veniturile obţinute de asociaţia de proprietari din activităţi 
economice sau din alte activităţi desfăşurate se constituie ca fond special 
şi se vor utiliza în exclusivitate pentru îmbunătăţirea confortului, pentru 
întreţinerea şi repararea proprietăţii comune, potrivit art. 45 alin.(3) din Legea 
nr.230/2007. În aceste venituri, se cuprind şi cele obţinute din închirierea unor 
spaţii aflate în proprietate comună indiviză, a spaţiilor pentru instalarea de 
reclame şi pentru serviciul de televiziune prin cablu, firme luminoase, precum 
şi alte venituri obţinunte din orice sursă, în condiţiile legii. Aceste venituri 
se constituie ca surse proprii ale asociaţiei de proprietari, nu se plătesc 
proprietarilor, nu pot fi folosite la constituirea sau la completarea fondului de 
rulment şi nu pot fi folosite la plata facturilor emise de furnizorii de servicii 
publice de utilităţi. Acest fond va fi depus în contul asociaţiei de proprietari 
şi nu va putea fi folosit decât cu acordul adunării generale a asociaţiei de 
proprietari, în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli.“ **)

Art. 45 alin.(3) dn lege prevede:
„Art.45-(3). Proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari au 

obligaţia să aprobe şi un fond de reparaţii anual,  necesar pentru repararea 
şi îmbunătăţirea proprietăţii comune. Comitetul executiv va pregăti şi va 
2  vezi Legea nr.170/2010-MO nr.507/21.07.2010, art.I care prevede 2/3 din numărul proprietarilor
 **) vezi art.I din Legea nr.175/2010-MO nr.502/20.07.2010
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prezenta adunării generale suma anuală necesară pentru constituirea sau 
completarea acestui fond, care se alimentează în avans, în tranșe lunare 
egale, prevăzute în lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de  proprietari. 
Plăţile pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune se vor face din 
fondul de reparații. Proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari pot aproba 
şi alte fonduri cu caracter special.“

Tocmai la aceste fonduri cu caracter special se referă şi fondul special 
constituit în baza art. 24 alin.(6) din normele de aplicare ale legii, iar destinația 
lui este cea precizată în partea I-a a art.45 alin.(3) din lege. Deci nu există 
nici o prevedere cu privire la  impozitarea acestor venituri în lege. 

De ce era necesară o nouă lege care să precizeze că sunt scutite de plata 
impozitului pe profit, dar nu şi pentru veniturile obţinute din exploatarea 
proprietăţii comune, care erau scutite prin legea de bază? Terminația frazei lit. 
k) de la art.2 al titlului II, care a fost acum introdusă de Legea nr.177/2017:  „ 
cu excepţia celor care obţin venituri din exploatarea proprietăţii comune, 
potrivit legii,“ este împotriva legii de bază nu „potrivit legii“. 

Atragem atenţia asupra faptului că impozitarea unor surse care au fost 
constituite prin legea de funcţionare ca venituri proprii, care să completeze 
fondul de reparaţii pentru repararea şi îmbunătăţirea stării părţilor comune 
este un abuz la dreptul dat prin lege proprietarilor. Aceste fonduri sunt folosite 
şi pentru reabilitarea blocului, în completarea fondurilor nerambursabile şi a 
subvențiilor primite de la bugetul local pe baza proiectelor aprobate. Ele au 
ca destinaţie repararea terasei, repararea  şi zugrăvirea scărilor, a spaţiilor 
comune de la intrarea în bloc, a gheenei de gunoi, cumpărarea de pubele noi, 
de obiecte de inventar cu care se face curățenia.

Solicităm să fie eliminat finalul frazei de la art.2 lit. k) ca fiind ilegal:
„cu excepţia celor care obţin venituri din exploatarea proprietăţii 

comune, potrivit legii.“
Cine a făcut modificarea Codului fiscal nu a citit Legea nr.230/2007 

înainte, sau nu stă la bloc ori s-a inspirat din  „bârfa“ unor administratori 
de bloc neinstruiţi, fără a cunoşte legislaţia contabilă şi de funcţionare a 
acestor persoane juridice definite la art. 3 lit. g) ca fiind: „formă de asociere şi 
nonprofit a majorităţii proprietarilor dintr-un condominiu“. Iar  proprietatea 
comună e definită ca fiind: „c)- toate părţile dintr-un condominiu care nu sunt 
apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuință.“

Ca expert contabil, prima mea expertiză a fost chiar la un condominiu 
situat în faţa restaurantului „Atene Palace“, format din două blocuri a 5 etaje 
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şi 6 scări care aveau ancorate pe ele reclame luminoase, antene, cabluri de TV, 
iar în cadrul lor tot felul de firme de proiectare româno-israeliene etc. de la 
care încasau venituri importante pe care le ţineau în cont separat şi le foloseau 
şi la plata femeilor de serviciu, nefiind reglementată destinaţia lor, fiindcă 
nu apăruse Legea nr.230/2007 (era în 2002). Asemenea cazuri izolate pot fi 
nominalizate printr-o lege specială de modificare a Legii nr.230/2007 şi apoi 
a Codului fiscal, nu invers. Ele se pot încadra mai bine prin extinderea sferei 
de la art.15 „Reguli speciale de impozitare“, alin. (3) din titl. II ca organizaţii 
nonprofit care plătesc impozit pe profit pentru veniturile realizate peste 
echivalentul în lei a 15.000 euro/an, dar nu mai mult de 10% din veniturile 
totale neimpozabile prevăzute la alin.(2) al art.15. Până la o nouă încadrare, 
rugăm a se analiza şi elimina finalul frazei  lit. k) de la art.2 al titlului II 
introdusă prin Legea nr.177/2017 ca fiind ilegal. 
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Expert contabil Virginia GRECEANU-COCOS1

Rezumat 

Eforturile pe care trebuie să le facă guvernul pentru plata salariilor 
nemajorate din domeniul sanitar se face prin OG NR. 7/2017 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare din domeniul sănătăţii.

Cuvinte cheie: legislaţie, guvern, salarii, domeniul sanitar

Summary 

The efforts that the government has to make for payment of salaries 
from healthcare who not increased is by NO GO. 7/2017 regarding the 
regulation of fiscal-budgetary measures in the healthcare.

Keywords: legislation, government, salaries, healthcare

În Monitorul Oficial nr.643/4.08.2016 a fost publicată Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare din domeniul 

sănătăţii.
În temeiul art.108 din Constituţie, republicată şi a art.1 pct.I.3 din Legea 

nr.161/2012 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, se adoptă această 
1  Membru în Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
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ordonanţă cu un articol unic:

„Începând cu semestrul II al anului 2017 pentru personalul încadrat în 
unităţile sanitare publice precum şi cele care au asociat unic administraţiile 
teritoriale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări sociale de sănătate, 
influențele financiare determinate de menţinerea în plată la nivelul acordat pentru 
luna iunie 2017 în condiţiile art.38 alin.(2) lit.a) din Legea nr.153/2017 privind 
salariile personalului plătit din fonduri publice se asigură prin transferuri din 
Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă.“

Ce prevede art.38 alin.(1) şi (2) lit.a), dar şi b) nemenţionată în ordonanţă 
însă la care se face trimitere la lit.a):

„(1) Prevederile prezentei legi se aplică etapizat începând cu data de 1 iulie 
2017.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2017:
a) se menţine în plată nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 

decembrie 2017 cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/ salariilor 
de funcţie şi indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul sporurilor, 
indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de 
salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de 
încadrare, solda lunară de care beneficiază persoanele plătite din fonduri publice, în 
măsura în care persoanele ocupă aceeaşi funcţie şi desfăşoară activitatea în aceleaşi 
condiţii;

b) prin excepţie de la lit.a), salariile lunare ale personalului prevăzut la art.11 
se stabilesc în conformitate cu prevederile acestui articol.“

Iar art.11 alin.(1) se prevede:
„Pentru funcționarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaţionale „Alimentație“ din aparatul propriu al consiliilor județene. primării şi 
consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se 
stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale, comunale, județene sau ale Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiilor 
sindicale reprezentate la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor  
salariaților.“

Fondul naţional unic al bugetului asigurărilor sociale de sănătate  se constituie 
şi utilizează conform cap. V, SECŢIUNEA 1 din Legea nr.95/2006, republicată în 
MO nr.652/2016, privind reforma în domeniul sănătăţii, care, la art.268 alin.(1), 
prevede:

„Art.268-(1) Fondul se formează din:
a) contribuţii ale persoanelor fizice;
b) subvenții de la bugetul de stat;
c) dobânzi, donații, sponsorizări, venituri obţinute din exploatarea 

patrimoniului CNAS şi caselor de asigurări, precum şi alte venituri, în condiţiile 
legii;
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d) sume din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii.“
Utilizarea şi administrarea Fondului se face potrivit art.271:
„a) pentru plata serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare 

şi a dispozitivelor medicale, inclusiv a celor acordate în baza documentelor 
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte;

b) o cotă de 3% pentru cheltuielile de administrare, funcţionare şi de capital 
ale CNAS şi caselor de asigurări de sănătate. Prin legile bugetare anuale se poate 
aproba depășirea limitei de 3%;

c) fondul de rezervă în cotă de 1% din sumele constituite anual la nivelul 
CNAS, în condiţiile prevăzute de art.265 alin.(4).“

Conform art.272, Fondul suportă cheltuieli pentru asigurarea pachetului 
minimal de servicii.

Veniturile fondului nu pot fi utilizate pentru destinațiile de la art. 273:
a) investiţii pentru construirea şi consolidarea de unităţi sanitare;
b) achiziționarea aparaturii medicale de la nivelul şi condiţiile stabilite prin 

hotărâre a guvernului;
c) măsuri profilactice şi tratamente instituite obligatoriu prin norme legale, 

altele decât cele prevăzute de prezenta lege.“
Aceste cheltuieli se suportă de la bugetul de stat.
Bugetul fondului se aprobă  de Parlament, la propunerea Guvernului, ca anexă 

la legea bugetului de stat. Utilizarea fondului de rezervă se stabileşte prin legile 
bugetare anuale (art.275 alin.4).

Conform art. 275 alin.(4) şi (5) disponibilitățile temporare ale fondului, sau ale 
fondului de rezervă se păstrează la trezoreria statului şi sunt purtătoare de dobânzi, 
iar din ele şi din excedentele înregistrate de fond din anii precedenți pot fi constituite 
depozite la termen la trezoreria statului, în condiţiile stabilite prin convenție între 
CNAS şi MFP.

Nu sunt prevederi la cap. V,  Secţiunea 1 că pot fi folosite veniturile Fondului 
pentru plata salariilor personalului încadrat în unitățile sanitare publice şi cele care 
au ca asociat unic administraţiile teritoriale aflate în relaţii contractuale cu casele de 
asigurări sociale de sănătate.

Numai la Cap. IV „Finanţarea spitalelor“, la art.19,1se prevede:
„Art.191.-(1) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului public 

cu casa de asigurări de sănătate se negociază de către manager cu conducerea casei 
de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile 
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.“ 

Şi, conform art.190 alin.(1), „spitalele publice sunt instituţii publice finanţate 
integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. 
Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele încasate pentru serviciile 
medicale, alte prestații efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, 
conform legii.“
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Cu privire la salarizare, Legea nr.95/2006, republicată, precizează la art.208:
„Art.208- (1) Salarizarea personalului de conducere din spitalele publice, 

precum şi a celorlalte categorii de personal se stabileşte potrivit legii.
(2) Cuantumul cheltuielilor aferente drepturilor de personal stabilite potrivit 

alin.(1) este supus aprobării ordonatorului principal de credite de către manager, cu 
avizul consiliului de administraţie.“

Am enumerat toate aceste prevederi ale Legii nr.95/2006, republicată, pentru 
a  sublinia că nu există o destinaţie de finanţare a salariilor personalului din unitățile 
sanitare publice în această lege şi  obiectul ordonanței de guvern nr.7/2017 nu are o 
bază legală pentru a-şi justifica elaborarea. În plus, acest transfer nu se putea face 
prin ordonanță de guvern, fiindcă bugetul Fondului s-a aprobat prin legea bugetului 
de stat şi trebuia să fie făcut prin legea de rectificare a bugetului, unde trebuia să se 
justifice tot pe baza Legii nr.95/2006, republicată, că destinația pentru care se face 
este legală.

Ca să vedem de ce nu este legală emiterea ordonanței de guvern în acest caz 
vom cita şi  câteva prevederi din Legea finanțelor publice nr.500/2002:

Legea finanțelor publice nr.500/2002 prevede următoarele restricţii:
Art.1 alin.(2):„Dispoziţiile prezentei legi se aplică în domeniul elaborării, 

aprobării, executării şi raportării:
(…)
c) bugetului fondurilor speciale;“
Art.4 alin.(1):„Legea bugetului anuală previzionează şi autorizează, pentru 

anul bugetar, veniturile şi cheltuielile, precum şi reglementările specifice execuției 
bugetare.

 (2) Sumele aprobate la partea de cheltuieli, prin bugetul prevăzut la art.1 alin.
(2), în cadrul cărora se angajează, se ordonanțează şi se efectuează plăţi reprezintă 
limita maximă care nu poate fi depășită.

(3) Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor 
aprobate.

(4) Angajarea şi utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele 
aprobate, atrag răspunderea celor vinovați, în condiţiile legii.“

Fondul naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate este un fond special 
care funcţionează după formula:

Sold la începutul anului+Cheltuielile aprobate=Fondul anual constituit ca 
buget

Faptul că Guvernul a găsit nişte disponibilități la trezorerie în acest fond 
nu îl îndreptățește să le transfere la bugetul unităţilor sanitare publice care sunt 
finanţate din acest buget pe baza contractului-cadru pentru destinația „salariilor“, 
chiar menținute la nivelul lunii iunie 2017, din aceste unităţi şi corespondentele lor 
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în administraţiile teritoriale. Dar, prin emiterea acestei ordonanțe, se constată lipsa 
fondurilor necesare acestei destinații pentru sem. II din anul 2017 în legea bugetului 
de stat, anexa bugetelor locale, din care trebuia să se finanțeze. Deci, la adoptarea 
bugetelor pentru anul 2017, nu a existat acea Fișă financiară de fundamentare cerută 
de art.15 din  Legea Finanţelor publice nr.500/2002 – MO nr.597/2002, aşa cum a 
fost modificată prin Legea nr.314/2003 – MO  nr.506/2003:

„Art.15.Limite privind micșorarea veniturilor şi majorarea cheltuieli or 
bugetare (1) În cazul în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte 
normative a căror aplicare atrage micșurarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor 
aprobate prin buget, trebuie să se prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea 
minusului de venituri sau creşterea cheltuielilor. În acest scop, Guvernul, prin 
ordonatorii principali de credite, va elabora fişa financiară, care se atașează la 
expunerea de motive sau la nota de fundamentare, după caz, ca document necesar 
pentru dezbaterea proiectului, şi care va fi actualizată în concordanţă cu eventualele 
modificări intervenite în proiectul de act normativ. În această fişă se înscriu efectele 
financiare asupra bugetului general consolidat, care trebuie să aibă în vedere:

a) schimbările anticipate în veniturile şi cheltuielile bugetare pentru anul 
curent şi următorii 4 ani;

b) eșalonarea anuală a creditelor bugetare, în cazul acţiunilor multianuale 
(n.n. Legea nr.153/2017);

c) propuneri realiste în vederea acoperirii majorării cheltuielilor;
d) propuneri realiste în vederea acoperirii minusului de venituri.“
(…)
(3) După depunerea proiectului legii bugetare anuale la Parlament, pot fi 

aprobate acte normative numai în condiţiile prevederilor alin.(1), dar cu precizarea 
surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare, 
aferente exercițiului bugetar pentru care s-a elaborat bugetul.“

Respectarea destinației prevăzute de Legea nr.95/2017, republicată, dar şi a 
prevederilor Legii nr.500/2002, sunt obligatorii şi în cazul transferului operat între 
FNUASS şi bugetele unităţilor sanitare publice finanţate din acesta pe bază de 
contracte, fiindcă salariile sunt element de cheltuială în tarifele care au stat la baza 
serviciilor contractate. O finanţare distinctă din Fond pentru această destinaţie este 
o finanţare dublă,  ilegală şi se încadrează la o deturnare de fonduri. Ori nu aceasta 
este o politică financiară pe care trebuie s-o promoveze Guvernul, ci respectarea 
destinației pentru care s-a constituit acest fond şi a modului de administrare legală a 
sa.

Am observat şi alte tendințe de îndreptare a unor „deturnări“ anterioare prin 
măsuri pripite, cum ar fi cea a pensiilor private care a fost o „deturnare“ de la destinația 
legală a cotei de 10,5% prin disjungerea a 5,1% către această destinaţie printr-o lege 
aberantă care voia să facă un fond privat dintr-un fond public, ceea ce nu era nici 
atunci corect, cum nu este nici acum să se păstreze acest fond înafara fondului de 
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pensii publice de unde a fost deturnat, fiindcă fondurile speciale, cum este bugetul 
asigurărilor sociale, nu se privatizează, ca bunurile publice. Fondul privat de 5,1% 
trebuie adus înapoi la fondul public de pensii care trebuie reîntregit la 10,5% cu cât 
a contribuit fiecare salariat/patron/PFA, iar cel privat trebuie susținut de cei care vor 
să-şi constituie benevol şi un supliment de pensie prin cotizarea la el şi forma de 
administrare şi gestionare să fie stabilită cu avizul ASF ca unitate de supraveghere a 
instituţiilor financiare nebancare şi al MFP+MM. Trebuie făcută această „curățenie“ 
înainte de elaborarea noii legi a pensiilor pentru a nu se afecta modul de calcul al 
acestor contribuţii deturnate. Pentru contribuţiile la fondul privat trebuie să se 
dea o lege distinctă a pensiilor. Termenul de elaborare a legii pensiilor este irealist 
şi va duce la o elaborare nefundamentată şi plină de contradicții, aşa cum a dus 
şi legea pensiilor speciale din aceste zile care este contestată de majoritatea celor 
implicaţi fiindcă nu s-a făcut o analiză fundamentată a bazelor de calcul diferite şi nu 
s-a stabilit o bază de calcul precisă pentru fiecare categorie în funcţie de importanţa 
muncii depuse, de riscul social, de volumul de cunoștințe cerut etc., după o clasificare 
pe o listă prealabilă, avizată de sociologi, psihologi, profesioniști de seamă, lăsând 
în afară cea mai controversată categorie, cea a magistraţilor, primii beneficiari de 
asemenea pensii cu procentul cel mai mare de 85% din veniturile ultimei luni de 
activitate (n.n. legea nu se dă de cei care au puterea legislativă, cu dedicație,  pentru 
cine este din aceeaşi breaslă sau trebuie s-o aplice). Dacă la pensiile calculate pe 
baza contributivitații există grupe de muncă care le diferenţiază, şi aici trebuie să 
existe criterii de diferenţiere în funcţie de care se stabileşte adausul la pensia de bază 
calculată pe baza aceluiași principiu al contributivităţii ce se va influenţa cu indicele 
de creştere a punctului de pensie, nu al inflației, care este mai mic. Indicele de 
creştere a inflației nu mai reprezintă pentru anii 2017-2030 un indicator semnificativ 
în raport cu indicatorii din Programul de guvernare şi va trebui eliminat din noua lege 
a pensiilor şi introdus indicele de creştere a punctului de pensie. Numai anul acesta 
punctul de pensie a crescut cu 14,25% (=5,25%/1.01.2017 + 9,0%/ 1.07.2017), 
care nu s-a acordat şi beneficiarilor de pensii speciale al căror punct de pensie a 
rămas înghețat la 830,2 lei/2014 când s-a reluat aplicarea lor. Cumulat pe anii 2014-
2017, punctul de pensie a crescut cu 120,3%. Nici termenul de 15 sept. 2017 de 
aplicare a legii pensiilor speciale nu este favorabil pentru bugetul asigurărilor sociale 
pe anul 2017 şi viitorii ani. VA TREBUI REGÂDITĂ ACEASTĂ LEGE CÂT 
MAI CURÂND FIINDCĂ PENSIA ESTE PATRIMONIU PERSONAL PENTRU 
ORICARE PENSIONAR NU NUMAI PENTRU UNII. Curtea Constituţională a dat 
un punct de vedere subiectiv la care trebuie renunţat urgent, fiind neconstituțională 
aplicarea sa discriminată.
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Expert contabil Virginia GRECEANU-COCOS1,

Rezumat 

Conform Legii nr. 8/1996 “împrumutul public”, anumite drepturi de 
autor sunt excluse cu toate că ele ar trebui să fie acordate conform Directivei 
92/100/CEE/1992.

Cuvinte cheie: împrumut public, drepturi de autor, remuneraţie echitabilă, 
bugete de venituri şi cheltuieli.

Summary  

According to Law no. 8/1996 the «public loan», certain copyrights are 
excluded even though they should be granted under Directive 92/100 / EEC / 
1992.

Keywords: public loan, copyright, fair pay, revenue and expenditure budgets.

Directiva 92/100/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1992 privind dreptul 
de închiriere şi de împrumut şi anumite drepturi conexe dreptului de autor 

în domeniul proprietăţii intelectuale (JO L 346, p. 61, ediţie specială, 17/vol. 1, p. 
20), codificată prin Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
1  Membru în Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

ÎMPRUMUTUL PUBLIC ŞI DREPTURILE 
DE AUTOR CONFORM LEGII NR. 8/1996  

ŞI DIRECTIVELE UE 92/100/CEE/1992

PUBLIC LOAN AND COPYRIGHTS 
ACCORDING TO LAW NO. 8/1996 

AND EU DIRECTIVES 92/100 / EEC / 1992
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din 12 noiembrie 2006 privind dreptul de închiriere şi de împrumut şi anumite 
drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietăţii intelectuale (JO l 376, p. 
28, ediţie specială, 17/vol. 3, p.14), stabileşte că autorii dispun de un drept exclusiv 
de a autoriza sau de a interzice inchirierea şi împrumutul operelor lor originale 
şi al copiilor protejate prin dreptul de autor. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte 
împrumutul public, statele membre ale U.E. pot deroga de la acest drept, exclusiv 
cu condiţia ca autorii să obţină cel puţin o remuneraţie în temeiul acestui împrumut. 

În România, drepturile de autor sunt reglementate de Legea nr.8/1996, apărută 
deci după Directiva 92/100/CEE/1992, care prevede o remuneraţie echitabilă pentru 
împrumutul public cuvenită autorilor, dar nu o concretizează:

„Art. 14 (2) Prin difuzare, în înţelesul prezentei legi, se înţelege distribuirea, 
către public a originalului ori a copiilor unei opere prin vânzare, închiriere, împrumut 
sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.“

---
„Art.18 (1) Împrumutul public constă în punerea la dispoziţia unei persoane 

cu titlu gratuit, pentru utilizare, a originalului sau a copiilor unei opere pentru o 
perioadă de timp determinată, prin intermediul unor instituţii, care permite accesul 
publicului în acest scop. Împrumutul public nu necesită autorizarea prealabilă a 
autorului.

(2) Împrumutul public dă dreptul titularului dreptului de autor la o 
remuneraţie echitabilă.

(3) Dispoziţiile alin.(2) nu se aplică împrumutului public realizat în scop 
educativ ori cultural prin instituţii recunoscute potrivit legii sau organizate în acest 
scop de către autorităţile publice (de ce?).“

Cine sunt aceste instituţii în România după 1990? Sunt bibliotecile publice 
prevăzute de Legea nr.334/2002, care reglementează şi funcţionarea, în paralel, a 
bibliotecilor private, la care, pentru a avea acces, trebuie să se plătească un abonament, 
ca la tramvai, metrou etc.

Deci, ce să înţelegem din art. 18 care, la alin.(2), dă dreptul autorului la o 
remuneraţie echitabilă pentru împrumutul public, iar la alin. (1) defineşte împrumutul 
public ca fiind gratuit şi la alin.(3) limitează acest drept prin eliminarea din sfera 
împrumutului public a instituţiilor publice cu scop educativ ori cutural, adică 
biblioteci publice şi cămine culturale sau case de cultură, acolo unde au mai rămas şi 
nu s-au transformat în restaurante după 1990.

Aplicarea Directivei 92/100/CEE/1992 în baza art.18 (2) din Legea nr.8/ 1996 
în România presupune un amandament al acestui art. 18 alin. (2), coroborat cu alin. 
(1) şi  (3), făcut prin Comisia Naţională a Bibliotecilor, înfiinţată prin art. 59 din 
Legea nr. 334/2002, subordonată Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul 
Culturii, membre ale  Guvernului, care să-l introducă în dezbarea Parlamentului.

Remuneraţia echitabilă  a autorului pentru împrumutul public ar trebui să fie 
colectată de la utizatorii publici care exercită acest mod de punere în circuit a operei 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(31)/2017 89

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
sale. De unde să se plătească această sumă şi cum să se stabilească ea?

Instituţiile pulice utilizatoare au aprobate sume în bugetele de venituri şi 
cheltuieli numai pentru contravaloarea de achiziţie a operelor, dar numai ele pot 
să raporteze numărul de cititori care au împrumutat opera respectivă într-o lună, 
trimestru, an. Remuneraţia cuvenită autorului în cazul unui împrumut public trebuie 
să se stabilească în funcţie de nr. persoanelor care au împrumutat opera, de nr. de 
exemplare puse în circuitul public şi de suma forfetară stabilită pe an pentru un 
cititor adult sau minor înscris în registrul de împrumuturi. Dat fiind că remuneraţia 
constituie prejudiciul suferit de autori din cauza utilizării neautorizate a operelor 
acestora, stabilirea cuantumului acestei remuneraţii nu poate fi integral reparată de 
elementele care constituie un astfel de prejudiciu. 

Întrucât prejudiciul rezultă din împrumutul public, altfel supus din punerea la 
dispoziţia publicului a unor obiecte protejate de către instituţiile accesibile publicului, 
cuantumul remuneraţiei datorate autorilor ar trebui să ţină cont de amploarea acestei 
puneri la dispoziţie. Astfel, cu cât numărul de obiecte protejate puse la dispoziţie de 
o instituţie de împrumut public este mai ridicat, cu atât atingerea adusă dreptului de 
autor este mai mare şi remuneraţia care trebuie plătită de o astfel de instituţie trebuie 
să fie mai mare, proporţional cu numărul obiectelor accesate, dar şi cu numărul de 
persoane împrumutante înscrise în registrul de împrumuturi.

Rezultă că plătitorii sumelor cuvenite ca remuneraţie autorilor sunt instituţiile 
publice care difuzează opera prin modalitatea de împrumut către publicul cititor şi 
bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora trebuie să fie suplimentate după ce legea 
va fi amedată de Parlament cu sumele rezultate din statistica pe ultimul an bugetar a 
INS, Comisia Naţională a Bibliotecilor şi autorităţilor tutelare, adică ministerelor de 
resort unde bibliotecile depun rapoartele anuale de evaluare a activităţii în baza art. 
71 alin. (1) din Legea nr. 334/2002. Prin suplimentarea BVC-lor instituţiilor publice 
împrumutătoare cu creditele bugetare necesare plăţii remuneraţiei datorate autorilor 
se va păstra asigurarea punerii cu titlu gratuit a operelor la dispoziţia publicului şi 
se vor respecta prevederile art.18 alin.(1) din Legea nr.8/1996. Dar pentru susţinerea 
acestei cheltuieli suplimentare a bugetului, trebuie să se găsească o sursă suplimentară 
de venituri conform cerinţei Legii finanţelor publice nr. 500/2002.

De subliniat că această remuneraţie nu poate fi inclusă în preţul operelor/
biletelor/valoarea investiţiei, aşa cum este inclusă cheltuiala cu plata timbrelor care 
sunt sursa de constituire a fondurilor cu destinaţie specială  înfiinţate în baza Legii 
nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al 
artelor plastice, arhitecturii, de divertisment şi al monumentelor istorice, de care sunt 
beneficiare organizaţiile de creaţie, fiindcă remuneraţia este o cheltuială care survine 
după ce opera a fost finalizată şi pusă în circuitul publicului.2*) 

Care să fie sursa de venituri cu care să se compenseze această cheltuială?

2 *) timbrul literar se referă numai la operele de beletristică editate în ţară sau în străinătate şi procentul este de 2% 
din preţ; procentele timbrelor din preţ/valoare variază între 0,5%-5,0%.
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La biblotecile publice care sunt finanţate cu preponderenţă din surse bugetare 

nu există reglementat decât la art. 70 alin. (1) un fond constituit pentru susţinerea 
financiară şi logistică realizat din alte venituri provenite de la utilizatori, din tarife 
stabilite anual de conducerea fiecărei biblioteci pentru servicii speciale şi din 
contravaloarea taxelor poştale pentru împrumutul biliotecar intern şi internaţional. 
Utilizarea acestui fond, prevăzută la alin. (5), este pentru construcţii, amenajararea 
şi dezvoltarea spaţiilor de bibliotecă, inclusiv pentru informatizarea şi dotarea cu 
documente şi echipamente speciale.

Aici trebuie să găsim locaţia unde să introducem pentru remuneraţia autorului 
operei împrumutate, după taxele poştale pecepute de unităţile de poştă bibliotecilor 
care sunt de 50% din tariful oficial, două amendamente pentru :

- tariful reprezentând contravaloarea prestaţiei făcute pentru împrumutul public 
gratuit finanţat din credite bugetare suplimentare  aprobate în BVC-ul bibliotecilor 
publice; 

- tariful reprezentând contravaloarea prestaţiei făcute pentru împrumutul public 
oneros finanţat de utilizator şi încasat prin rambursul poştal sau printr-un abonament 
la bibliotecile private şi cele publice care nu au credite aprobate.

Pentru această destinaţie, trebuie amendată Legea nr. 334/2002, la art.70.
Cine trebuie să facă acest amendament? 
Comisia Naţională a Bibliotecilor, potrivit prevederilor art.73 alin.(1) care 

stabileşte că aceasta elaborează Regulamentul-cadru de funcţionare a bibliotecilor 
din sistemul naţional şi avizează regulamentele întocmite pe baza acestuia, în vederea 
aprobării de către autorităţile tutelare.

De subliniat că Legea nr. 334/2002 a apărut după Legea nr.8/1996 şi aceasta 
după Directiva 92/100/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1992. Deci Legea 8/1996, 
care legiferează dreptul la remuneraţia autorului pentru împrumutul public, trebuia 
să fie luată în calcul la elaborarea  Legii nr. 334/2002, care diversifică bibliotecile în 
biblioteci publice şi biblioteci private, dar nu vorbeşte de împrumutul public. Ori, atât 
bibliotecie publice, cât şi cele private fac împrumut de opere care trebuie denumit 
public şi la biliotecile private, dacă luăm criteriul destinaţiei operei care se utilizează 
de publicul cititor ce nu se împarte în public şi privat. 

Pentru biliotecile private, contravaloarea remuneraţiei cuvenite autorilor de 
opere scrise se poate include în tariful de abonament fiindcă la ele utilizarea operei 
nu este gratuită. Este regretabil că facultăţile (ex. ASE) şi universităţile au introdus 
deservirea studenţilor prin biblioteci publice şi percep tarife pentru accesul la citirea 
operelor, ori tocmai aici actul de cultură nu trebuia îngrădit. Setea pentru citit la 
bibliotecă a tinerilor este obstrucţionată şi de faptul că unele unităţi de învăţământ 
au introdus pe suportul mijloacelor electronice operele autorilor fără avizul acestora, 
direct sau  prin complicitatea editurilor care au editat operele unor cadre didactice 
sau autori în specialităţile predate. Şi, pentru aceste opere difuzate prin mijloace 
electronice, trebuie să se acorde remuneraţia datorată autorului fiindcă şi acest 
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mijloc de difuzare se face fără avizul  său şi este o formă de înstrăinare definitivă, de 
închiriere mai degrabă, decât de împrumut. Iar Directiva 92/100/CEE/1992 se referă 
şi la această formă de utilizare prin închiriere care presupune acordarea dreptului la 
remuneraţie a autorului operei.

La art. 138 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 se prevede însă cu privire la această 
speţă încadrată de noi ca  „un procedeu similar “:

„(2) Dispoziţiile alin. (1) – care priveşte autorizarea pentru emiterea unei opere 
prin mijloace fără fir care include şi autorizarea pentru transmiterea acelei opere prin 
fir, prin cablu şi orice alt procedeu similar,  fără plata unei remuneraţii separate – 
nu se aplică în cazul transmiteriii digitale, prin orice mijloc, a unei opere.“

La art.107 din Legea nr.8/1996 se prevede:
„Art.107 (1) Autorii operelor înregistrate sonor sau audiovizual, pe orice fel 

de suporturi, au dreptul, împreună cu editorii şi producătorii operelor respective şi cu 
artiştii interpreţi sau executanţi ale căror execuţii sunt fixate pe aceste suporturi,  la 
o remuneraţie compensatorie pentru opera privată în condiţiile art. 34 alin. (2) din 
prezenta lege.

(2) Remuneraţia de la alin. (1) se va plăti de fabricanţii sau importatorii de 
suporturi utilizabile pentru reproducerea operelor şi de fabricanţii şi importatorii de 
aparate ce permit reproducerea acestora. Remuneraţia se va plăti în momentul punerii 
în circulaţie pe teritoriul naţional  a acestor suporturi şi aparate şi va reprezenta  5% 
din preţul de vânzare al suporturilor şi aparatelor fabricate în ţară, respectiv 5% din 
valoarea înscrisă în documentele organelor  vamale pentru suporturile şi aparatele 
importate.

(3) Remuneraţia prevăzută la alin. (1) se repartizează prin intermediul 
organelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor, între autori, artişti, interpreţi 
sau executanţi, editori şi producători, după cum urmează:

a) în cazul operelor înregistrate sonor pe suporturi, 40% din remuneraţie 
revine, în părţi negociabile, autorilor şi editorilor operelor înregistrate, iar restul 
de 60% revine, în părţi egale, artiştilor interpreţi sau excutanţi, pe de o parte, şi 
producătorilor de înregistrări sonore, pe de altă parte;

b) în cazul operelor înregistrate audiovizual pe suporturi, remuneraţia se 
împarte în mod egal între autori, artişti interpreţi sau excutanţi şi producători.“

Colectarea sumelor pentru operele înregistrate sonor sau audiovizual, pe orice 
fel de suport, se face, în baza art.107 alin. (4), de Oficiul Român pentru Drepturile 
de Autor (ORDA). Procedura repartizării acestor sume între beneficiari se va stabili 
printr-un protocol negociat între beneficiari.

Legea nr. 8/1996 stabileşte prin art. 109 alin. (1)-(2), coroborat cu art.34 alin. 
(2), că autorii şi editorii de opere fixate pe un suport grafic sau analog au dreptul 
la o remuneraţie compensatorie pentru copia privată de 5% din preţul de vânzare 
al operei fabricate în ţară sau importate. Remuneraţia de la alin. (1) se va plăti de 
fabricanţii sau importatorii de aparate ce permit reproducerea operelor fixate pe 
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suport grafic sau analog. Remuneraţia se va plăti în momentul punerii în circulaţie 
pe teritoriul naţional  a acestor aparate şi va reprezenta  5% din preţul de vânzare 
al aparatelor fabricate în ţară, respectiv 5% din valoarea înscrisă în documentele 
organelor  vamale pentru aparatele importate. La alin. (3), se prevede că remuneraţia 
se repartizează prin intermediul organismelor de gestiune colectivă a dreptului de 
autor,  în mod egal între autor şi editor.

Conform art. 131 alin. (6), renegocierea tabelelor şi metodologiilor se face 
cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) după 3 ani de la aprobarea 
procentului remuneraţiei.

Colectarea sumelor datorate de utilizatori se face, conform art. 133 alin. (2), 
de organismele de gestiune colectivă pentru un domeniu, desemnat de ORDA, pe 
criteriul reprezentativităţii. Repartizarea între organisme se va face pe baza unui 
protocol negociat între aceştia. Tabelele şi metodologiile negocierii în cadrul comisiei 
constituite conform art. 131 alin. (1), se prezintă pentru avizare, în baza art. 133 alin. 
(3), la ORDA în termen de 30 de zile, care le înaintează spre aprobare Guvernului, 
după care devin obligatorii.

Conform art. 133 (1), organismele de gestiune colectivă, în cadrul negocierilor 
purtate conf. art. 130 alin. (1) lit.b)3*) în numele membrilor ale căror drepturi le 
gestionează nu pot pretinde utilizatorilor mai mult de 10% în total pentru drepturile 
de autor şi, respectiv, 3% pentru drepturile conexe, din încasările brute, iar în lipsa 
acestora, din cheltuielie ocazionate de utilizare.

Remuneraţiile stabilite în sumă fixă se pot modifica periodic de către 
organismele abilitate, o dată cu indexarea veniturilor, stabilItă la nivel naţional. 
Acestea devin efective, începând cu luna următoare comunicării lor către utilizatori 
(art. 131 alin. 7). 

Din expunerea diverselor reglementări care afectează circuitul operelor către 
beneficiarul-public persoană fizică sau alte persoane juridice, se trage concluzia că 
este necesară o corelare a acestora între ele şi alinierea lor la Directiva 92/100/CEE 
/1992.

Am abordat această temă a drepturilor autorilor din împrumutul public care 
este definit de Legea nr. 8/1996 apărută după Directiva 92/100/CEE/1992, dar 
neconcretizat ca mod de stabilire şi încasare de la instituţiile/societăţile/organizaţiile  
care rulează opere prin sistemul împrumutului  către public, indiferent de forma lor 
de proprietate, publică sau privată. 

Organismul naţional subordonat Guvernului, care trebuie să coordoneze şi 
să concretizeze această tematică stufoasă, în colaborare cu Ministerul Culturii şi 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, subordonate tot Guvernului, este Oficiul Român 
pentru Drepturile de Autor (ORDA). 
3 *) art.130(1) lit.b) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia: b) să elaboreze tabele pentru domeniul lor 
de activitate, cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite, precum şi metodologiile ce trebuie să fie negociate 
cu utilizatorii în vederea plăţii acestor drepturi, în cazul acelor opere al căror mod de exploatare face imposibilă 
autorizarea individuală de către titularii de drepturi.
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Sugerăm acestor autorităţi ca, împreună cu structurile lor de execuţie, să 
abordeze ca subiect de reglementare oportun aspectele prezentate în acest comentariu 
ce interesează o masă largă de creatori, care trebuie să fie stimulaţi şi recompensaţi 
pentru contribuţia lor la patrimoniul cultural naţional, prin organismele de gestiune 
colectivă ale domeniului care le gestionează şi administrează potrivit Legii nr. 8/1996.
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Abstract:

The notion of European civil entered in the language of each of us being 
used in two ways, different depending on the specific context. First, in the 
broadest sense of the term, the European position covers both those invested 
with public authority who works for a European institution or body and 
officials operating in public administration structures for each of the Member 
States of the European Union.

Keywords: public administration, European Union, public service, public 
servant

1. Considerente introductive

În contextul dreptului unional, cadrul normativ privind funcţia publică a 
fost influenţat de adoptarea de către Comisia Europeană a Cărţii Albe cu 

privire la reforma administrativă, încă din martie 2000. Acest document a evidenţiat 
principiile administraţiei publice la nivel european, punându-se accent pe calitatea 
1  Universitatea Crestina “Dimitrie Cantemir” Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, Email: vladmdo-
rel@yahoo.com
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serviciilor oferite, independenţa funcţionarului, angajarea răspunderii acestuia 
pentru toate faptele săvârşite, eficienţa şi transparenţa serviciului public prestat către 
cetăţenii europeni.2

Pentru transpunerea în practică a acestor principii a fost adoptat, la 13 
septembrie 2000, Codul bunei cuviinţe în administraţia publică (The Code of Good 
Administrative Behaviour), conceput în primul rând ca un instrument de lucru pentru 
personalul instituţiilor europene care lucrează în mod direct cu publicul. Mai mult, 
codul urmăreşte şi informarea cetăţenilor asupra dreptului de a beneficia de servicii 
de calitate, asupra condiţiilor în care trebuie să se aştepte să fie trataţi în momentul în 
care abordează o instituţie europeană.3

Dintre prevederile codului cel mai intens mediatizate şi analizate în literatura 
de specialitate remarcăm dreptul cetăţeanului la o bună administraţie, principiu de 
maximă generalitate care are o implicaţie multivalentă asupra întregii activităţi în 
administraţia publică.

După cum ne relevă lucrările naţionale, dar şi lucrările de drept administrativ 
comparat, în fiecare ţară apuseană există tradiţii ale funcţiei publice. Se apreciază că 
prima ţară care a adoptat un Statut general al funcţiei publice este Spania, prin Legea 
din 1852, urmată de Luxemburg, printr-o lege din anul 1872 şi Danemarca, în 1899. 
În Italia, primul statut al funcţionarilor civili a fost adoptat la 22 noiembrie 1908, 
iar în Republica Irlanda prima lege privind funcţia publică datează din anul 1922. 
Olanda şi Belgia au adoptat prima lege privind funcţionarii în 1929, iar Regulamentul 
general al funcţionarilor din Regatul unit al Marii Britanii şi Irlandei de nord apare 
în 1931.4 

Germania are tradiţii în ceea ce priveşte funcţia publică încă din Evul Mediu, 
în acest sens, profesorul Jacques Ziller apreciază că prima lege privind codificarea 
generală a normelor funcţiei publice s-a adoptat de către regimul naţional socialist în 
1937, deşi a existat un Cod bavarez al funcţiei publice  încă de la începutul secolului 
al XIX-lea, mai exact de la 1 iulie 1806.5 

Paradoxul legislativ din Germania se regăseşte şi în Franţa, unde tradiţiile 
funcţiei publice sunt cu mult anterioare Revoluţiei de la 1789, iar Camerele 
parlamentare au discutat proiecte de lege în repetate rânduri (1879, 1885, 1909 
etc.), dar primul Statut al funcţiei publice a fost adoptat abia de regimul de la Vichy 
(octombrie 1946).

Grecia a adoptat primul Statut al funcţionarului public în anul 1951, fiind 
inspirat, după cum apreciază prof. Ziller, din statutul francez, din dreptul german şi 
din dreptul englez al funcţiei publice.
2   Gf Braibant, G. „ Existe-t-il un systeme europeen de fonction publique?”, Revue Francaise d Administartion 
Publique nr. 55, 1990, pag. 601- 618
3   Ioan Alexandru, Drept Administrativ Comparat, Ediţia a II a, Editura Lumina Lex, Bucureşti 2003, pg. 105
4   Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Ilie Gorjan, Ivan Vasile Ivanoff, şa.., Dreptul Administrativ în Uniunea 
Europeană, Editura Lumina Lex , Bucureşti 2007, pg.33
5  Danielle Bossaert, şa.., Funcţia publică în Europa celor cincisprăzece, Noi tendinţe şi evoluţii, Editura Economică,
Bucureşti 2002, pg. 31.
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Două chestiuni se impun a fi analizate pentru aprecierea reglementării funcţiei 
publice din ţările Uniunii Europene:

a) care sunt categoriile de funcţionari ce intră sub incidenţa statutului, adică a 
regimului juridic unilateral (de drept public) şi

b) care este gradul de generalitate a regulilor cuprinse în statut. 
În cele mai multe ţări (Belgia, Grecia, Spania, Franţa, Irlanda, Olanda, 

Portugalia), statutul se aplică tuturor agenţilor permanenţi ai administraţiei publice, 
adică, stat, colectivităţi teritoriale şi stabilimente autonome. Aceasta era şi situaţia 
din Italia, până la decretul-lege din februarie 1993 al Guvernului Amato.

Regula aplicării statutului tuturor agenţilor este nuanţată în ceea ce priveşte 
agenţii temporari, care nu trebuie confundaţi cu cei care au normă redusă.

Într-o a doua grupă se situează Germania şi Luxemburg, unde tradiţia impune 
o distincţie clară între funcţionarii supuşi unui regim de drept public unilateral 
(Beaute) pe de o parte şi salariaţii (Angestellte) şi muncitorii (Arbeiter), supuşi 
regimului contractual pe de altă parte. Distincţia este fundamentată pe diferenţa 
intrinsecă a funcţiilor, dreptul german stabilind astfel şi o ierarhizare a personalului 
din administraţia publică. În doctrina germană se apreciază că numai funcţionarii pot 
exercita prerogativele de putere publică ori de funcţii legate de apărarea interesului 
general şi aceasta în cadrul unor funcţii cu caracter permanent, pe când celelalte 
două categorii de personal îndeplinesc funcţii de birou, cu caracter administrativ sau 
funcţii cu caracter etnic.6

În Regatul Unit, diferenţa se face între dreptul comun şi regimul statutar al 
funcţiei publice, fiind admis că servitorii coroanei (crown servants) sunt supuşi 
regulilor lui common  law pe când statutul de civil servant este în exclusivitate 
rezervat agenţilor din administraţia de stat. De asemenea, în Danemarca se remarcă 
o situaţie particulară, majoritatea covârşitoare a funcţionarilor este supusă  regimului 
statutar, cu toate că în anul 1969 a fost vehiculată o reformă contractualistă în această 
privinţă.

Deşi au debutat în condiţii specifice fiecărui stat, reglementările legislative în 
materia funcţiei şi funcţionarului public au convers curând spre valori şi principii 
comune, care au conturat, începând cu a doua jumătate a secolului trecut, ceea ce 
astăzi numim Dreptul funcţiei publice europene.7

2. Funcţia publică şi funcţionarul public

Instituţiile Comunităţii europene reunesc personal cu pregătire diversă, a căror 
activitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile cuprinse în acte normative 
special adoptate. Aceste acte normative conturează dreptul funcţiei publice europene, 
6  Ioan Alexandru, Administraţia publică, Teorii, Realităţi, Perspective, Ediţia a IV a, Editura Lumina Lex, 
Bucureşti 2007, pg. 250
7  Isabel Corte-Real, şa.., Administraţii în tranziţie, Modernizarea administraţiei publice în Portugalia, Olanda, 
Iralanda şi Franţa, Editura Economică, Bucureşti, 2001
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ramură de drept nouă care a dobândit autonomie datorită interesului special acordat 
acestor norme juridice şi datorită importanţei domeniului de reglementare pentru 
întreaga activitate a uniunii.

La rândul lor, persoanele care lucrează pentru instituţii şi organisme comunitare 
sunt fie funcţionari europeni (în sensul restrâns al noţiunii), fie agenţi contractuali, 
adică persoane care desfăşoară activitate în baza unui contract de muncă şi nu sunt 
învestite cu autoritate publică.

Comunităţile europene iniţial înfiinţate (Comunitatea economică europeană 
(CEE), Comunitatea europeană a  cărbunelui şi oţelului (CECO) şi Comunitatea 
europeană a energiei atomice (CEEA/EURATOM) au avut fiecare corpul propriu de 
funcţionari, cu reglementări normative speciale. Până la intrarea în vigoare a Tratatului 
de fuziune (1967), cunoscut şi sub numele de Tratatul de la Bruxelles, au existat trei 
categorii de norme de drept ale funcţiei publice europene, reglementări distincte mai 
ales din punct de vedere al ierarhizării gradelor, nivelului de remuneraţie, regimului 
pensiilor etc.8

Art. 24 din Tratatul de fuziune  a executivelor comunitare a impus stabilirea 
unui regulament unic şi comun pentru personalul instituţiilor comunitare. Unificarea 
s-a realizat prin Regulamentul C.E.E., C.E.C.A. şi C.E.E.A. nr. 259 din 29 februarie 
1968, modificat de mai multe ori. Cea mai recentă şi mai importantă modificare s-a 
realizat  prin Regulamentul CE şi EURATOM nr. 723 din 22 martie 2004. Acest 
regulament, modificat şi reunit cu alte texte interne ale instituţiilor europene este 
cunoscut sub denumirea de STATUT, cu subtitlul „Regulamente şi reglementări 
aplicabile funcţionarilor şi altor agenţi ai Comunităţilor Europene”.9 

Definiţia sintagmei de funcţionar european, în sens restrâns, este cuprinsă în 
art. 1 din Statut, potrivit căruia „este funcţionar al comunităţilor, în sensul prezentului 
statut, orice persoană care a fost numită în condiţiile prevăzute de acest statut, 
într-o funcţie permanentă dintr-una din instituţiile Comunităţii, printr-un act scris al 
autorităţii învestite cu puterea de numire de această instituţie.”

Aşadar, dobândirea calităţii de funcţionar comunitar este condiţionată de 
existenţa actului de numire emis de autoritatea competentă. Ca regim juridic, actul 
de numire prezintă următoarele trăsături:

- este un act unilateral, ceea ce semnifică faptul că, în momentul emiterii sale, 
singura parte care îşi asumă obligaţii este emitentul însuşi; destinatarul sau beneficiarul 
actului de numire dobândeşte obligaţii doar după exprimarea acceptului cu privire la 
funcţia sau demnitatea publică pentru care beneficiază de actul de numire;

- trebuie emis doar în consideraţia unui post vacant, care a fost ocupat prin 
concurs sau prin obţinerea unui mandat electiv;

- este un act de autoritate, care produce efecte numai dacă a fost emis de 
organul sau instituţia competentă conform normelor de drept comunitar aplicabile;
8 Dana Apostol Tofan, Instituţii administrative europene, Editura C.H. Beck, București, 2006, pg. 155 
9  J. Ziller, Administrations comparées. Les systèmes politico- administratifs de l’Europe de Douze, Editions
Montcherestien, Paris, 1993, pg. 349
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- conferă beneficiarului sau destinatarului calitatea de funcţionar, fiind un act 
juridic constitutiv de drepturi;

- este un act juridic formal, în sensul că trebuie să se prezinte în mod obligatoriu 
sub formă materială, un înscris sau un document care trebuie să cuprindă prevederile 
concrete ale actului de numire;

- trebuie să arate în mod obligatoriu emitentul, data emiterii, funcţia vacantă, 
beneficiarul actului de numire, data numirii pe funcţie şi motivele învestirii.

Art. 5 din STATUT clasifică funcţionarii publici în 4 categorii: A, B, C şi D.
Alături de aceste categorii distingem şi categoria 1A în care sunt incluşi 

interpreţii şi traducătorii.
Funcţionarii aparţinând aceleiași categorii sunt supuşi condițiilor identice de 

recrutare şi de executare a sarcinilor de serviciu. Fiecare categorie este subclasificată 
în grade, iar gradele în eşaloane. În momentul emiterii actului de numire, autoritatea 
învestită cu prerogative de învestire în funcţie trebuie să precizeze categoria, gradul 
şi eşalonul avute în vedere.

Funcţionarii din categoria A sunt organizaţi în 8 grade, grupate în funcţii 
sau cariere. La rândul lor, funcţiile sau carierele sunt subdivizate în 2 gradaţii sau 
eşaloane, astfel încât categoria A include 16 sub-categorii de funcţionari. Pentru 
ocuparea acestor funcţii, normele dreptului comunitar impun cunoştinţe de nivel 
universitar, orice diplomă superioară fiind un atu al candidatului la funcţia respectivă.

Funcţionarii din categoria A ocupă funcţii de direcţie, de concepţie şi de studiu.
Astfel, directorii generali sunt desemnaţi cu indicativul A1, directorii executivi 

cu indicativul A2, iar şefii de divizie cu indicativul A3.
Categoria B cuprinde cinci grade, grupate în cariere sau funcţii, fiecare 

dintre ele fiind desfăşurate pe două gradaţii. Funcţionarii din categoria B corespund 
funcţiilor de aplicare şi încadrare, care necesită cunoştinţe de nivel de învăţământ 
secundar (studii medii).

Categoria B cuprinde pe cei care primesc şi analizează informaţiile necesare 
fie pentru elaborarea politicilor Uniunii, fie pentru a supraveghea şi a face respectată 
legislaţia, cuprinzând aproximativ 3000  de  agenţi.

În categoria C, sunt cuprinse tot 5 grade, desfăşurate fiecare pe câte două 
gradaţii. În această categorie se regăsesc funcţionarii absolvenţi ai învăţământului 
mediu sau cu o experienţă profesională echivalentă care îndeplinesc sarcini de 
secretariat, arhivă sau alte activităţi administrative cu caracter permanent. Numărul 
funcţionarilor din categoria C este dublul numărului de funcţionari din categoria B.

Categoria D grupează doar 4 grade şi reuneşte funcţionarii care desfăşoară 
activităţi care presupun munca fizică. Nivelul de pregătire profesională minimă 
pentru personalul din această categorie este de studii primare, eventual completate 
cu o serie de cunoştinţe tehnice, impuse de particularităţile activităţii vizate de postul 
respectiv. În această categorie se regăsesc, de obicei, funcţionarii pentru activităţi de 
pază, curierat, personalul de serviciu etc.
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Pe lângă personalul care lucrează pentru organisme sau instituţii comunitare 
având calitatea de funcţionari publici, mai lucrează şi persoane cu contract de muncă 
sau cu contract de colaborare, desemnaţi cu titulatura de agenţi contractuali.

Calitatea de agent contractual este diferită de cea de funcţionar deoarece 
agentul nu beneficiază de dreptul la carieră, nu este stabil în postul ocupat şi nici 
nu dobândeşte mare parte din drepturile cuprinse în STATUT. Agenţii contractuali 
pot beneficia de prevederile STATUTULUI  numai dacă îi vizează expres, altfel 
situaţia lor este guvernată de regulile aplicabile contractului prin care au devenit 
agenţi contractuali comunitari. Aceşti angajaţi pe bază de contract de drept privat 
nu participă direct la prestarea serviciului public şi nu sunt învestiţi cu autoritatea 
publică în desfăşurarea activităţii lor, prin urmare nu beneficiază de aceeaşi ocrotire 
a drepturilor ca şi funcţionarii comunitari.

În rândul agenţilor comunitari care lucrează pe bază de contract, se disting 
două categorii: agenţii contractuali care deservesc diferite instituţii sau organisme 
comunitare situate la nivelul Uniunii Europene şi agenţii contractuali de drept privat 
local. Se includ în această categorie angajaţii pe bază de contract pentru a deservi 
un reprezentant al Comunităţii într-un stat membru sau nemembru al Uniunii, sau 
personalul angajat pentru a duce la îndeplinire anumite sarcini ale Uniunii pe plan 
local.

Aceste persoane beneficiază doar de remuneraţie din surse comunitare, dar 
întreaga lor activitate se desfăşoară în funcţie de regulile de drept ale statului în 
care îşi desfăşoară activitatea. Mai mult, dacă pentru litigiile apărute cu privire la 
activitatea agenţilor contractuali comunitari sunt competente să se pronunţe instanţele 
comunitare (Curtea Europeană de Justiţie sau Tribunalul de Primă Instanţă, după 
caz), pentru soluţionarea proceselor în care sunt implicaţi agenţi contractuali de drept 
local sunt competente instanţele locale.

Pentru distincţia contractualilor de drept comunitar de funcţionarii europeni, 
în sensul restrâns al noţiunii, trebuie avut în considerare faptul că întotdeauna 
activitatea concretă a agentului contractual trebuie să se circumscrie uneia dintre 
următoarele situaţii:

- să desfăşoare o activitate cu caracter temporar, ocupând în mod vremelnic un 
post care are un caracter temporar dar pentru care titularul este, pentru o perioadă de 
timp determină, indisponibilă;

- să desfăşoare o activitate auxiliară faţă de activitatea curentă a serviciului în 
care activează, îndeplinind sarcini precare prin natura lor.

Au existat şi situaţii de utilizare abuzivă a denumirii de post auxiliar, deşi 
persoana încadrată urma să desfăşoare activităţi permanente pe o perioadă îndelungată 
de timp. În aceste situaţii, judecătorii de la Curtea Europeană de Justiţie au procedat 
la recalificarea contractului, modificând, în mod obiectiv, denumirea utilizată pentru 
funcţia respective.10 
10  I. Alexandru , „Drept administrativ comparat». Lumina lex, Bucureşti, 2000, p.23-32 C.J.C.E., 01.02.1979, 
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- să aibă calitatea de consilieri de specialitate, adică personalităţi angajate 
în instituţiile comunitare datorită notorietăţii într-un anumit domeniu; dacă pentru 
interesele comunităţii sunt necesare priceperea şi competenţa lor într-un anumit 
moment, atunci vor avea calitatea de agenţi contractuali de drept comunitar, în baza 
unui contract de consiliere (consultanţă de specialitate).

3. Accesul la funcţia publică la nivel european

În funcţie de postul sau demnitatea publică analizată, se pot distinge condiţii 
de acces de ordin general sau comune pentru toate categoriile de funcţii europene, 
dar şi condiţii speciale, care ţin de particularităţile activităţii care urmează să fie 
desfăşurată. Condiţiile generale sunt detaliate în art. 28 din STATUT, iar condiţiile 
speciale se regăsesc în actul normativ care guvernează activitatea instituţiei sau 
organismului comunitar pentru care se desfăşoară recrutarea (de obicei, statut propriu 
sau regulament de organizare şi funcţionare).

a) naţionalitatea
Orice aspirant la o funcţie europeană trebuie să fie cetăţean european în 

accepţia conferită acestei noţiuni prin prevederile Tratatului de la Maastricht. Fiecare 
funcţionar european este mai întâi cetăţean al unei ţări membre a Uniunii Europene, 
iar cetăţenii statelor membre ale uniunii sunt, în mod automat, consideraţi cetăţeni 
europeni. Art. 27 din STATUT prevede că funcţionarii sunt recrutaţi pe o cât mai 
mare posibilă bază geografică, dintre cetăţenii statelor membre ale Comunităţii. În 
acelaşi timp, nici o funcţie nu trebuie să fie rezervată cetăţenilor dintr-un anume stat 
membru.11

De remarcat că, după semnarea Tratatului de aderare a României şi Bulgariei, 
pe marea majoritate a formularelor de solicitare on-line pentru a deveni funcţionar 
comunitar au fost activate rubrici speciale pentru cetăţenii care provin din România 
şi Bulgaria, tocmai pentru a se asigura o reprezentare cât mai largă din punct de 
vedere geografic. Astfel că: „Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte 
următoarele condiţii:

- are cetăţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitate deplină de exerciţiu.
Totuşi, este cât se poate de firesc ca poziţionarea majorităţii instituţiilor şi 

organismelor comunitare în Bruxelles să angreneze un număr mare de salariaţi din 
această ţară, chiar dacă se încalcă regula reprezentării pe criteriul proporţionalităţii 
geografice.12

Desharmes, Aff.17/87, Rec. 189).
11  André de Laubadére, „Traité du droit administrative», Mouton, Paris, 1984, p.41
12  G. Burdeau, „Drept constituţional şi instituţii politice”, Paris. 1984, p.603 şi urm
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b) capacitatea de exerciţiu deplină
Capacitatea de exerciţiu desemnează aptitudinea subiecţilor de drept de a-şi 

exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţii personal. Capacitatea de exerciţiu 
conturează posibilitatea indivizilor de a-şi asuma răspunderea pentru faptele săvârşite, 
derularea activităţii având loc în mod conştient şi responsabil.

Capacitatea civilă a subiecţilor de drept se apreciază în funcţie de normele 
de drept civil din dreptul naţional pentru fiecare funcţionar în parte. În dreptul 
român, capacitatea de exerciţiu este reglementată prin Decretul-lege nr. 31/1954 şi 
se dobândeşte la împlinirea vârstei de 18 ani (majorat). Persoana peste 18 ani care 
suferă de o maladie psihică nu va avea capacitate de exerciţiu dacă în urma unui 
proces judecătorul naţional competent a dispus punerea ei sub interdicţie.

c) nivel înalt de corectitudine (moralitatea funcţionarului)
Etica, buna conduită şi morala funcţionarului sunt elemente de apreciere a 

acestuia atât la începutul activităţii sale, cât şi pe parcursul îndeplinirii sarcinilor cu 
care este învestită respectiva funcţie publică.

Aprecierea moralităţii şi a nivelului de corectitudine pe care o persoană îl 
manifestă în relaţiile de serviciu se face, de obicei, în baza prezentării unui extras de 
cazier judiciar. Cazierul judiciar reprezintă o evidenţă a infracţionalităţii descoperite 
şi sancţionate de către organele statului de care te leagă cetăţenia pe care o ai. 

d) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care 
candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

h) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; judiciar este 
obligatoriu dacă funcţia publică vizată presupune ca ocupantul ei să primească în 
pază o anumită gestiune, un anumit patrimoniu pe care trebuie să îl folosească şi 
să îl conserve sau administreze. Pentru funcţiile care nu includ în mod obligatoriu 
o gestiune materială, condiţia verificării moralităţii persoanei se poate considera 
îndeplinită prin prezentarea unor recomandări de la precedentul loc de muncă sau de 
la persoane de notorietate, cu care candidatul a intrat în contact.13

i) cunoaşterea aprofundată a uneia dintre limbile oficiale ale Comunităţii şi 
cunoaşterea satisfăcătoare a unei alte limbi a Comunităţilor.

Prin prisma îndeplinirii primei condiţii generale expuse mai sus (condiţia 
naţionalităţii) este evident că fiecare cetăţean european cunoaşte ca limbă maternă, 

13  Ioan Alexandru – Administraţia publică – teorii, realităţi, perspective, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, 
Ed.Lumina Lex, Bucureşti, 2002, pag. 238-239
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una dintre limbile oficiale ale Comunităţii. Aşadar, îndeplinirea acestei condiţii este 
deplin realizată dacă aspirantul funcţiei europene cunoaşte satisfăcător oricare alta 
dintre limbile oficiale ale statelor membre.

Remarcăm că prevederea art. 28 lit. f din STATUT se referă la cunoaşterea 
celei de-a doua limbi a comunităţii în „măsura necesară funcţiei ce este chemat să o 
exercite.” Este posibil ca particularităţile funcţiei ocupate să impună chiar cunoaşterea 
la perfecţie şi pentru cea de-a doua limbă pe care o utilizează funcţionarul respectiv.

j) promovarea concursului organizat pentru ocuparea postului vacant
În vederea ocupării unui post liber într-o instituţie, autoritatea învestită cu 

puterea de numire deschide procedura concursului, după ce, în prealabil, a examinat:
- posibilităţile de promovare şi de mutare în cadrul instituţiei;
- posibilitatea de organizare a concursurilor în cadrul instituţiei;
- cererile de transfer ale funcţionarilor din alte instituţii ale comunităţii.
k) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege
Pentru fiecare concurs este numit un juriu de către autoritatea învestită cu 

puterea de numire iar acest juriu va decide, în urma desfăşurării concursului, cine va 
ocupa postul vacant. Procedura pentru organizarea concursurilor este reglementată 
expres în Anexa III la STATUT şi este diferită funcţie de tipul de concurs organizat.

- concurs pe bază de probe ;
- concurs pe baza titlurilor obţinute conform nivelului de instrucţie sau în 

funcţie de pregătirea ştiinţifică.
l) aptitudinile fizice
Art. 28 lit. e din STATUT impune condiţia ca viitorul funcţionar să îndeplinească 

condiţiile de aptitudine fizică cerute pentru exerciţiul funcţiilor sale. Este o regulă 
obişnuită şi în dreptul naţional al fiecăruia dintre statele membre, fiecare dintre viitorii 
salariaţi sau viitorii funcţionari trebuie să prezinte în vederea începerii activităţii un 
certificat medical care să ateste starea de sănătate.

Această regulă nu are conotaţie discriminatorie, accesul la funcţia publică 
nefiind interzis celor care prezintă infirmităţi sau diverse forme de handicap. 
Condiţia certificatului medical este oportună deoarece justifică posibilitatea angajării 
persoanei respective la efortul pe care funcţia vizată îl presupune. Individul nu trebuie 
să prezinte infirmităţi sau maladii care pot stânjeni exerciţiul funcţiei publice, însă 
poate suferi de orice altă afecţiune, care însă nu afectează randamentul şi competenţa 
profesională a funcţionarului.14

m) situaţia militară
Textul art. 28 din STATUT impune ca persoana candidată la o funcţie 

europeană să aibă reglementată situaţia militară. Coroborând această prevedere cu 
prevederile art. 42 din STATUT „concediul pentru serviciul militar” se deduce faptul 
că neefectuarea stagiului militar nu impune îngrădirea accesului la funcţia publică.

14  Coman-Kund Liviu – Administraţia publică de nivel intermediar în dreptul comparat şi în dreptul românesc, 
Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2005, pag 184-185
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Condiţia reglementării situaţiei militare impune funcţionarului obligaţia de a 
prezenta un document care să evidenţieze în mod obiectiv situaţia funcţionarului 
respectiv, adică posibilitatea ca pe viitor acesta să solicite concediu pentru satisfacerea 
stagiului militar sau, dimpotrivă, să nu întrerupă activitatea pentru motive în legătură 
cu situaţia sa militară.

Apreciem că această condiţie este necesară şi pentru a identifica mai uşor, în 
caz de nevoie, acei funcţionari care pot fi dotaţi cu armament sau pot fi folosiţi pentru 
activităţi de protecţie şi pază.

Condiţii speciale (particulare) pentru accesul la o funcţie publică sunt 
evidenţiate diferit pentru fiecare funcţie vacantă în parte. Aceste condiţii pot viza 
un nivel superior de studii decât cel impus prin categoria din care face parte funcţia 
europeană vacantă, un anumit nivel de experienţă, vechime superioară în profesie 
sau într-o anumită funcţie.

Concluzii

În aceste condiţii, se poate aprecia că principiile care stau la baza exercitării 
funcţiei publice sunt în deplină concordanţă cu misiunile fundamentale ale 
administraţiei publice, acelea de a servi cu profesionalism interesele cetăţenilor, liberă 
de orice constrângere politică, lipsită de prejudecăţi, imună la actele de corupţie.15

Important este ca recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici să se facă 
exclusiv pe criteriul competenţei, astfel încât funcţia publică să fie una profesionistă, 
caracterizată de eficienţă şi eficacitate.

Adoptarea de către Parlament a Legii nr. 188 la 8 decembrie 1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici se înscrie şi ea în concepţia firească a statutului legal, 
corespunzător sistemului de carieră a funcţiei publice.

De subliniat, că prevederile Statutului funcţionarilor publici au fost completate 
cu numeroase alte acte normative, adoptate pentru perfecţionarea sau completarea 
cadrului normativ existent, ierarhizate în funcţie de forţa lor juridică în: legi, 
ordonanţe de guvern şi hotărâri de guvern. 16

Noțiunea de „statut” provine din latinescul statutum care deriva din verbul 
statuere – a statua, a decide, a ordona si are semnificatia că „indică natura însăși 
a situaţiei funcționarului”. Dar ea mai presupune, și un sens restrâns, prin care se 
desemnează textele în care sunt grupate principalele dispoziții aplicabile la toți 
funcţionarii sau ansamblului funcţionarilor dintr-un sector sau compartiment.

Prin statut al funcționarilor publici înțelegem ansamblul de reguli referitoare 
la situaţia juridică a funcţionarilor, care formează dreptul comun al funcţionarilor 
publici.
15  Schwarze J. – Droit administratif europeen, vol. I, Office des Publications Officielles des CommunautesEu-
ropeenes, Bruylant, 1994, pag. 21
16  Forsthoff Ernst – Traite de droit administratif allemand, traduit de l’allemand par Michel Fromont,Etablissements 
Emile Bruylant, Bruxelles, pag. 35
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Adoptarea unui statut a influențat regimul general al funcţiei publice 
comunitare, deoarece cum se susține în mod întemeiat despre statutul funcţionarilor 
naționali, și aserțiunea este valabilă și în ceea ce-i priveşte pe cei comunitari, statutul 
general este un cadru global, în interiorul căruia se integrează corpuri sau cadre de 
funcţionari.

Totodată, statutul are menirea să grupeze principalele probleme pe care le 
presupune condiţia juridică a salariatului, a funcționarului public sau a altei categorii 
de personal.

Regimul funcţionarului public european a împrumutat unele din dimensiunile 
regimurilor naţionale ale funcţionarilor publici, peste care s-au suprapus elemente 
deduse din faptul că el îşi desfăşoară activitatea într-un spațiu pe care doctrina 
comunitară îl denumește teritoriu comunitar.

Astfel tradiţia europeană, reproduce tradiţia necesară pentru situaţia 
internațională, dar este frânată prin ezitările relative la metodele de urmat şi duce la 
rezultate complexe. 

Conform art.1 din Statutul funcţionarilor şi altor agenţi ai Comunităţilor 
Europene: „Este funcţionar al Comunităţilor, în sensul prezentului statut, orice 
persoană care a fost numită în condiţiile prevăzute de statut într-o funcţie permanentă 
într-una din instituţiile comunitare printr-un act scris de autoritatea investită cu putere 
de numire din această instituţie”. Aliniatul al doilea prevede că definiția se aplică 
şi persoanelor numite de organisme ale Comunităţii, cărora li se aplică prevederile 
prezentului statut conform legilor Comunităţii prin care acestea sunt înfiinţate. Din 
definiţia precizată, desprindem concluzia că dobândirea statutului de funcţionar 
european este determinată de existenţa unui act de numire emis de autoritatea 
competentă. 

Constatăm astfel că funcţionarii sunt recrutaţi printr-un act unilateral al 
autorităţii competente şi se supun dreptului comunitar în exclusivitate.

Competenţa de numire a unui funcţionar internațional nu poate rezulta decât 
dintr-un document internațional, care, prevăzând existenţa funcţionarului, stabilește 
şi autoritatea care va trebui să-l numească.

Autoritatea care va exercita „puterea de numire” urmează să fie desemnată 
de către fiecare organism al Comunităţii. Ca regulă, președintele fiecărei instituţii 
reprezintă, pentru instituţia respectivă, autoritatea investită cu putere de numire.

În mod obligatoriu, actul de numire va trebui să precizeze data de la care începe 
să producă efecte juridice, dar nu poate fi anterioară momentului în care persoana 
interesată intră efectiv în funcţie. Actul de numire conferă funcţionarului comunitar 
o situaţie juridică statutară şi reglementară. Orice numire nu se poate face decât cu 
privire la un post vacant. Aceeaşi condiţie este impusă şi în cadrul promovării.
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Abstract

Protection of EU financial interests is a key element of the EU policy 
agenda for strengthening and increasing the confidence of citizens and 
ensuring that their money is being used properly. The Lisbon Treaty has 
strengthened substantially instruments to protect the financial interests of the 
Union, forcing both the Union and the Member States to combat all forms 
of illegal activity affecting the financial interests of the European Union. It 
should also be monitored and controlled activity European Anti-Fraud Office 
(OLAF) and supported when appropriate, should be combated fraud and 
irregularities in implementing the EU budget introduced measures to prevent 
them and to prosecute and reinforced strict protection the Union’s financial 
interests, leaning European prosecutor’s actions in this area.

Keywords: antifraud, financial policy, corruption, the European Union,
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Introducere

În fiecare an, în conformitate cu articolul 325 alineatul (5) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia, în cooperare cu statele 

membre, prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind măsurile 
adoptate pentru combaterea fraudelor și a oricărei alte activități ilegale care aduce 
atingere intereselor financiare ale UE.

Uniunea Europeană și statele membre au responsabilitatea comună de a proteja 
interesele financiare ale UE și de a combate frauda. Autoritățile naționale gestionează 
aproximativ 80 % din cheltuielile UE și colectează resursele proprii tradiționale 
(RPT). Comisia supraveghează aceste două domenii, stabilește standarde și verifică 
respectarea acestora. Este esențial ca statele membre și Comisia să colaboreze 
îndeaproape pentru a garanta protejarea intereselor financiare ale UE în mod eficient. 
Unul dintre obiectivele principale ale prezentului raport constă în evaluarea gradului 
de eficiență a desfășurării acestei cooperări în anul 2014 și a modului în care aceasta 
poate fi îmbunătățită2.

Politici Antifraudă La Nivelul UE

În iulie 2012, Comisia a prezentat o propunere de directivă privind protejarea 
intereselor financiare ale UE prin intermediul dreptului penal. Aceasta vizează 
consolidarea cadrului juridic existent prin crearea de norme comune minime privind 
definirea infracțiunilor penale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, 
precum și a sancțiunilor și a prescrierilor pentru aceste infracțiuni. Negocierile 
desfășurate între Parlamentul European și Consiliu au început în a doua jumătate 
a anului 2014, în urma adoptării unei abordări generale de către Consiliu la 6 iunie 
2013 și a finalizării primei lecturi în Parlamentul European la 16 aprilie 2014.3

La 17 iulie 2013, Comisia a adoptat o propunere de regulament de instituire 
a unui parchet european (EPPO). În cadrul strategiei globale a Comisiei, aceasta 
reprezintă o inițiativă majoră pentru o mai bună protejare a intereselor financiare ale 
UE. Principalul obiectiv al propunerii este de a stabili un sistem european coerent 
și eficient pentru anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor care aduc atingere 
intereselor financiare ale UE, astfel cum sunt definite în propunerea de directivă 
privind combaterea fraudelor prin intermediul dreptului penal.4

La sfârșitul anului 2014, negocierile în cadrul Consiliului erau încă în 
desfășurare. Parlamentul European a adoptat un prim raport interimar, în martie 
2  Costea, I., M. – Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. 
Cuza”, Iaşi, Tomul II, Ştiinţe Juridice, 2006
3  Dascălu, I – Frauda în domeniul financiar, bancar şi al pieţei de capital, Editura TREI, Bucureşti, 1998;
4  Dascălu, I. – Criminalitatea financiar-internaţională, Contractele financiare offshore, paradisurile fiscale şi 
secretul bancar, Editura Argument, Bucureşti, 2001



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(31)/2017108

UNIVERS JURIDIC

2014, precum și un al doilea raport, în aprilie 2015, prin care și-a exprimat susținerea 
în favoarea principalelor elemente ale EPPO.

La 18 iunie 2014, Comisia a adoptat o propunere 6 pentru revizuirea parțială a 
Regulamentului financiar în scopul alinierii acestuia cu Directiva privind achizițiile 
publice, astfel cum a fost revizuită. Obiectivul principal al propunerii este de a 
consolida protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin instituirea unui sistem 
gestionat de Comisie, care să faciliteze detectarea timpurie a riscurilor la adresa 
intereselor financiare ale Uniunii, precum și excluderea oricărui operator economic, 
astfel încât acesta să nu mai poată obține fonduri UE, și/sau impunerea unei sancțiuni 
financiare asupra operatorului respectiv.5

Autoritatea legislativă a aprobat această propunere în iunie 2015. Astfel, noile 
norme se aplică începând din ianuarie 2016.

În anul 2014, Comisia și-a publicat primul Raport anticorupție al UE, în care 
a fost inclus un capitol referitor la corupția în domeniul achizițiilor publice. Raportul 
prezintă o evaluare a modului în care statele membre abordează corupția, analizează 
modul în care legile și politicile funcționează în practică și oferă sugestii cu privire la 
maniera în care fiecare țară își poate intensifica activitatea de combatere a corupției.

Pe baza acestui raport, Comisia a înființat o rețea a centrelor de contact naționale 
din statele membre și a inclus obiectivele anticorupție în procesul de guvernanță 
economică din cadrul semestrului european. În anul 2014, 12 state membre au primit, 
în cadrul semestrului european, recomandări cu privire la corupție, care au fost 
dezbătute ulterior cu ocazia unor vizite în țările respective.

Comisia a făcut, de asemenea, pregătirile necesare pentru lansarea „Programului 
de schimb de experiență” în primăvara anului 2015.

În cadrul noii perioade de programare 2014-2020, era necesară definirea în 
actele delegate și de implementare a modalităților de raportare a neregulilor pentru 
toate domeniile din cadrul gestiunii partajate. În 2014, Comisia a negociat patru 
regulamente delegate și de implementare, care au fost dezbătute și stabilite la nivel de 
experți ai statelor membre. Adoptarea acestor modalități este prevăzută pentru anul 
2015. Pentru a obține o claritate optimă cu impunerea unei sarcini administrative 
minime asupra statelor membre, prevederile sunt armonizate cât mai profund în 
toate domeniile de cheltuieli ale UE. Informațiile raportate de statele membre sunt 
prezentate în raportul anual al Comisiei, în conformitate cu articolul 325 din TFUE6.

În anul 2013, Comisia a adoptat o propunere de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 515/97. În cursul anului 2014, au fost organizate negocieri cu Parlamentul 
European și cu Consiliul. Acestea s-au încheiat prin semnarea unui acord politic la 
18 decembrie 2014. Instituțiile au salutat favorabil acordul, care elimină anumite 
lacune din actualele norme privind asistența reciprocă între statele membre și 
5  Daniela Iuliana Radu, Dan Drosu Saguna – Politica de coeziune a Uniunii Europene 2014-2020. Fondurile 
Structurale ale U.E. Strategia 2014-2020, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2014
6  Daniela Iuliana Radu, Dan Drosu Saguna-Paradisurile Fisale. Implicatii Economico-juridice, Ed. CH Beck, 
Bucuresti 2015
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Comisia Europeană. Propunerea vizează crearea unei baze de date a UE în care să 
fie înregistrate operațiunile de intrare, de tranzit și de ieșire a mărfurilor, desfășurate 
pe teritoriul UE. În plus, propunerea are în vedere un sistem de monitorizare a 
containerelor, care va permite Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) să 
analizeze circulația containerelor în scopul identificării activităților susceptibile de a 
avea un caracter fraudulos. Intrarea în vigoare a regulamentului este prevăzută pentru 
mijlocul anului 2015, legislația secundară relevantă urmând să fie adoptată până la 
începutului anului 20167.

Operațiunile vamale comune sunt măsuri operaționale coordonate și orientate, 
puse în aplicare de autoritățile vamale din statele membre și din țări terțe, pe o 
perioadă limitată de timp, având rolul de a combate traficul ilicit de mărfuri la nivel 
transfrontalier.

În 2014, OLAF a colaborat cu statele membre în cadrul unei serii de șapte 
operațiuni vamale comune, furnizând informații și sprijin tehnic și/sau financiar, 
asigurând accesul în siguranță la platforma AFIS, precum și schimbul de informații 
în condiții de securitate prin intermediul acestei platforme și punând la dispoziție 
structurile sale operaționale de coordonare permanente pentru a facilita desfășurarea 
acelor operațiuni vamale comune cu un număr mare de participanți.

OVC „REPLICA”8: această operațiune s-a axat pe importurile de mărfuri care 
încalcă drepturile de proprietate intelectuală și a acordat o atenție deosebită mărfurilor 
periculoase ce implică un risc pentru mediu sau pentru siguranța ori sănătatea 
cetățenilor. În urma acestei operațiuni, au fost confiscate 1,2 milioane de mărfuri 
contrafăcute, inclusiv parfumuri, piese de schimb pentru autovehicule și biciclete, 
jucării, accesorii de modă și dispozitive electronice, precum și 130 de milioane de 
țigări. Numai confiscarea țigărilor a împiedicat pierderea a 25 de milioane EUR, 
reprezentând taxe și impozite vamale.

- OVC „SNAKE”9: această operațiune s-a axat pe cazurile de subevaluare a 
produselor textile și de încălțăminte importate din China. În urma operațiunii, au 
fost identificate peste 1 500 de containere pentru care fusese declarată o valoare 
vamală cu mult inferioară valorii lor reale, împiedicându-se astfel pierderea unor 
taxe vamale de peste 80 de milioane EUR.

- OVC „ERMIS”10: scopul acestei operațiuni a fost de a identifica mărfurile 
care intră pe teritoriul UE în colete de mici dimensiuni, după ce au tranzitat țări terțe. 
Au fost confiscate peste 70 000 de articole diferite, precum telefoane mobile, ochelari 
7  Hurdubaie, I. – Cooperarea Judiciară Europeană. Editura M.A.I., Bucureşti 2003
8  Coordonată de OLAF și organizată în cadrul Reuniunii Asia-Europa (ASEM), fi ind una dintre acțiunile comu- Coordonată de OLAF și organizată în cadrul Reuniunii Asia-Europa (ASEM), fiind una dintre acțiunile comu-
ne din cadrul luptei împotriva mărfurilor contrafăcute. La aceasta au participat statele membre ale UE, Norvegia, 
Elveția și alți 11 parteneri internaționali din afara UE, precum și Europol, Interpol și Organizația Mondială a Vămi-
lor.
9  Coordonată de OLAF și de Biroul pentru Combaterea Contrabandei din cadrul Administrației Generale a Vă- Coordonată de OLAF și de Biroul pentru Combaterea Contrabandei din cadrul Administrației Generale a Vă-
milor din China, în această operațiune au fost implicate administrațiile vamale ale tuturor statelor membre ale UE, 
precum și cea din Republica Populară China.
10  Coordonată de Administrația Vămilor din Grecia și de OLAF, cu participarea statelor membre ale UE, a FRIM, 
a Muntenegrului, a Serbiei și a Turciei.
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de soare și piese de schimb de mici dimensiuni pentru autovehicule, medicamente și 
produse farmaceutice.

- OVC „ATHENA IV”11: această operațiune a urmărit depistarea numerarului 
nedeclarat, precum și prevenirea spălării banilor pe teritoriul Uniunii Europene. În 
urma operațiunii, s-au reținut și confiscat sume în numerar cu o valoare de peste 1 
200 000 EUR.

- OVC „WAREHOUSE II”12: această operațiune vamală comună a avut drept 
scop combaterea activităților de contrabandă și a fraudei în domeniul accizelor pentru 
produsele din tutun și alcool. Evaluarea rezultatelor finale ale operațiunii este în curs.

- OVC regională „ICARE”13: o operațiune de supraveghere maritimă, 
coordonată de administrația vamală din Franța și menită să conducă la depistarea 
traficului ilegal de mărfuri sensibile pe mare, în zona Atlanticului.

- OVC regională „ISIS 2014”14: o operațiune maritimă, coordonată de 
administrația vamală din Spania, având drept obiectiv lupta împotriva traficului de 
mărfuri sensibile pe Marea Mediterană. Aceasta a avut drept rezultat confiscarea a 
39,3 kg de canabis.

Sistemul de informații antifraudă (AFIS) este alcătuit dintr-un set de aplicații 
antifraudă controlate de OLAF și este utilizat pentru efectuarea de schimburi rapide 
și securizate de informații legate de fraudă între administrațiile statelor membre, 
precum și pentru stocarea și analizarea datelor pertinente. Acesta include două 
domenii principale: asistența reciprocă în domeniul vamal și gestionarea neregulilor.

În 2014, un număr total de 6 560 de cazuri au fost înregistrate în bazele 
de date și în modulele AFIS de asistență reciprocă. Baza de date a informațiilor 
de tranzit (ATIS) a primit informații cu privire la șapte milioane de noi loturi de 
tranzit, reprezentând un total de 31,5 milioane de mișcări de mărfuri. În sistemul 
de gestionare a neregulilor (SGN) au fost înregistrate 23 735 de rapoarte. Șapte 
operațiuni vamale comune au fost efectuate în 2014 prin intermediul Unității de 
coordonare a operațiunilor virtuale (VOCU) a sistemului AFIS. Bugetul pentru anul 
2014 alocat programului a fost de 6,4 milioane EUR.

Comunicarea din 2013 privind intensificarea luptei împotriva contrabandei cu 
țigări și a altor forme de comerț ilicit cu produse din tutun 16 a fost însoțită de un 
plan de acțiune cuprinzător. Până în prezent, Comisia a aplicat în mod activ planul 
de acțiune, în strânsă colaborare cu statele membre. În 2014, pe această temă au fost 
organizate trei reuniuni cu experți ai statelor membre.

În decembrie 2014, Consiliul a conferit Comisiei un mandat de începere a 
11  Coordonată de Consiliul Național Vamal din cadrul Administrației Fiscale de Stat din Letonia și de OLAF, cu 
participarea tuturor statelor membre ale UE și a Europol.
12  Coordonată de administrația vămilor din Italia, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, și de OLAF
13  Coordonată de administrația vamală din Franța, cu participarea autorităților vamale din Irlanda, Portugalia, Spa- Coordonată de administrația vamală din Franța, cu participarea autorităților vamale din Irlanda, Portugalia, Spa-
nia, Regatul Unit, Germania, Italia și Țările de Jos.
14  Articolul 122 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, JO 347, 20.12.2013, p. 320, articolele 48 și 50 din Regula- Articolul 122 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, JO 347, 20.12.2013, p. 320, articolele 48 și 50 din Regula-
mentul (UE) nr. 1306/2013, JO 347, 20.12.2013, p. 549, articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, JO 72, 
12.3.2014, p.1 și articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014, JO 150, 20.5.2014, p. 112.
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negocierilor cu Norvegia în vederea încheierii unui acord privind cooperarea 
administrativă și recuperarea taxelor în materie de TVA. Negocierile sunt programate 
să înceapă în iunie 2015. În iunie 2014, statelor membre le-a fost prezentat proiectul-
pilot derulat de țările din Benelux în vederea introducerii unei analize a rețelelor 
transfrontaliere implicate în activități frauduloase în contextul rețelei Eurofisc. 
Ulterior, o largă majoritate din cadrul grupului Eurofisc a solicitat extinderea și 
utilizarea acestui pilot în toate statele membre. Rețeaua Eurofisc continuă schimbul 
de informații operaționale privind frauda transfrontalieră și caută noi surse de 
informații, cum ar fi datele de înmatriculare a autovehiculelor. În plus, un grup al 
proiectului Fiscalis, având ca misiune îmbunătățirea cooperării între autoritățile 
fiscale și cele vamale, a înregistrat progrese substanțiale. În ceea ce privește noile 
amenințări pe care le implică comerțul electronic, a fost creat un grup de proiect, cu 
misiunea de a aduna cele mai bune practici în materie de la administrațiile fiscale 
naționale.

Multe dintre acordurile internaționale ale UE conțin prevederi referitoare 
la asistența administrativă reciprocă (AAR) în domeniul vamal și, în cazul unor 
acorduri preferențiale, acestea conțin, de asemenea, măsuri privind aplicarea unui 
tratament preferențial.

În 2014, 48 de acorduri cuprinzând prevederi referitoare la AAR pentru 71 de 
țări au intrat în vigoare, iar negocieri cu 49 de țări, inclusiv cu parteneri comerciali 
majori, precum SUA și Japonia, erau în curs. Au fost finalizate negocierile cu 
Canada și Vietnam. Acordurile de liber schimb cu Georgia și Moldova au devenit 
operaționale. Intrarea în vigoare a zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare 
cu Ucraina este prevăzută pentru 1 ianuarie 2016. Toate aceste acorduri cuprind 
prevederi referitoare la AAR, precum și măsuri privind aplicarea unui tratament 
preferențial.15

Comisia dorește includerea unor prevederi privind combaterea fraudei în 
alte acorduri internaționale ale UE, precum acordurile de asociere și acordurile de 
parteneriat. În 2014, OLAF a reușit să negocieze includerea unor prevederi privind 
combaterea fraudei în Acordul de parteneriat și cooperare (APC) cu Kazahstan. 
Negocierile privind prevederi similare în APC cu Malaysia au continuat.16

În aprilie 2014, directivele revizuite privind achizițiile publice și serviciile 
publice și o nouă directivă privind concesiunile au intrat în vigoare. Noile directive 
sporesc transparența și consolidează dispozițiile antifraudă și anticorupție prin 
definirea „conflictului de interese”, prin atribuirea unui caracter obligatoriu 
achizițiilor publice electronice, precum și prin introducerea unor obligații de 
monitorizare și raportare pentru a împiedica frauda în domeniul achizițiilor și alte 
15  Moldoveanu, N. – Criminalitatea economico-financiară în societăţile comerciale, Editura Global Print, Bucu-
reşti, 1997;
16  Copeland, C.H. – Tabel de control pentru investigaţii financiare, Departamentul de Justiţie, S.U.A., Washinston. 
D.C. (traducere din limba engleză, P.C.S.J. 2000);
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nereguli grave. Transpunerea noilor directive oferă fiecărui stat membru ocazia de a 
spori eficacitatea, de a elimina lacune, de a derula procese de achiziții mai eficiente 
și mai curate, precum și de a consolida mecanismele de control și de sancționare 
necesare, fără a afecta eficiența procesului.

Comisia oferă asistență statelor membre în ceea ce privește transpunerea 
pachetului legislativ privind achizițiile publice și colaborează îndeaproape cu unele 
state membre pentru stabilirea unor abordări naționale specifice.

Directiva 2014/62/UE 18 privind protecția prin măsuri de drept penal a 
monedei euro și a altor monede împotriva falsificării a fost adoptată în martie 2014.

Această directivă se bazează pe Decizia-cadru 2000/383/JAI a Consiliului 
privind consolidarea protecției împotriva falsificării, prin sancțiuni penale și de 
altă natură, care a fost adoptată cu ocazia introducerii monedei euro și pe care o 
înlocuiește. Directiva introduce dispoziții referitoare la următoarele elemente:

• punerea la dispoziție a unor instrumente de investigare eficace în cazurile de 
falsificare de monedă;

• aplicarea de sancțiuni comune maxime pentru cele mai grave infracțiuni de 
falsificare;

• transmiterea, pe parcursul procedurilor judiciare aflate în curs de desfășurare, 
a bancnotelor și monedelor euro falsificate confiscate către centrele naționale de 
analiză și centrele naționale de analiză a monedelor spre analiză și identificare, 
pentru a permite detectarea altor monede și bancnote euro false aflate în circulație; și

• obligația de a raporta Comisiei la fiecare doi ani numărul infracțiunilor de 
falsificare comise și numărul persoanelor condamnate.

În 2014, Comisia a emis cel de al doilea raport al său privind punerea în aplicare 
a SAFC. Raportul pe 2013 s-a axat în principal pe trei acțiuni prioritare ale SAFC:

1. includerea de clauze antifraudă în propunerile legislative pentru CFM 2014-
2020;

2. elaborarea de strategii antifraudă la nivelul Comisiei;
3. revizuirea directivelor privind achizițiile.
În 2014, strategiile antifraudă de la nivelul Comisiei au fost extinse și la 

agențiile UE. În plus, două documente de orientare au fost elaborate în cadrul grupului 
de experți al Comitetului consultativ pentru coordonarea în domeniul combaterii 
fraudei. Unul din documentele de orientare este menit să sprijine statele membre 
în stabilirea strategiilor naționale antifraudă. Până în prezent, cinci state membre au 
elaborat asemenea strategii. Al doilea document de orientare prezintă rolul auditorilor 
în combaterea și detectarea fraudei. Ambele documente au fost elaborate în strânsă 
colaborare cu experți din statele membre.

Pe parcursul anului 2014, Comisia a organizat o serie de conferințe și a 
contribuit la seminarii organizate de statele membre ori de agenții, în scopul sporirii 
gradului de conștientizare cu privire la fraudă în cadrul propriilor strategii antifraudă 
sectoriale.
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Programul Hercule III (2014-2020) promovează activități de combatere 
a fraudei, a corupției și a altor activități care aduc atingere intereselor financiare 
ale Uniunii Europene. În 2014, a fost pus la dispoziție un buget de 13,7 milioane 
EUR pentru finanțarea acțiunilor destinate consolidării capacității operaționale și 
administrative a autorităților vamale și a forțelor polițienești, pentru activități de 
formare, conferințe și asistență informatică.

În cursul primului an în care programul a fost pus în aplicare, în cadrul Hercule 
III s-a asigurat o finanțare pentru 21 de activități de asistență tehnică, desfășurate de 
agenții de punere în aplicare a legii din statele membre (8,7 milioane EUR). Acțiunile 
au constat, de exemplu, în achiziționarea de scanere cu raze X, instalate la frontierele 
externe ale UE pentru controlul containerelor, al camioanelor și al altor autovehicule. 
Scanerele au contribuit la detectarea unor cantități semnificative de țigări și de produse 
din tutun contrafăcute și de contrabandă și au dezvăluit, de asemenea, prezența unor 
băuturi alcoolice, droguri și arme.17

De finanțarea din cadrul programului Hercule III au beneficiat și un număr de 
34 de granturi și contracte pentru organizarea în 2014 a 55 de conferințe și seminarii 
de formare, permițând agenților serviciilor de aplicare a legii din statele membre să 
se întâlnească și să facă schimb de informații privind cele mai bune practici utilizate 
în lupta împotriva neregulilor, a corupției și a fraudei.

În 2014, programul Hercule II, faptul că programul și-a atins obiectivele 
scontate la un cost rezonabil, a fost primit în mod favorabil de părțile interesate și a 
reușit să ofere valoare adăugată. Pe baza acestei evaluări, Comisia a adoptat, la 27 
mai 2015, raportul său privind îndeplinirea obiectivelor programului Hercule II.

În martie 2014, a fost adoptat Regulamentul (UE) nr. 331/2014 25 de stabilire 
a programului Pericles 2020, un program de schimb, asistență și formare profesională 
pentru protejarea monedei euro împotriva falsificării. Adoptarea propunerii de 
regulament al Consiliului de extindere la statele membre neparticipante a aplicării 
Regulamentului (UE) nr. 331/2014 a fost preconizată pentru anul 2015.

În cadrul programului Pericles pentru protejarea bancnotelor și monedelor 
euro împotriva fraudei și a falsificării, Comisia a luat parte la 10 activități, inclusiv 
seminarii, conferințe și schimburi de personal, organizate de Comisie și/sau de statele 
membre. Aceste evenimente s-au axat în special pe intensificarea cooperării în rețea 
și a cooperării regionale în domenii sensibile, precum și pe consolidarea cooperării 
între diferiți experți implicați în protejarea monedei euro împotriva falsificării. Până 
la sfârșitul anului 2014, bugetul de 924 200 EUR al Programului Pericles fusese 
angajat în proporție de 94,5 %.

Reuniunea din 2014 a Comitetului consultativ pentru coordonarea în domeniul 
combaterii fraudei (COCOLAF) 27 cu experți ai statelor membre a oferit ocazia 
unei dezbateri privind, printre altele, evoluțiile principale din cadrul luptei împotriva 

17  Pirotte, O. – La protection juridique des interes financiers de la Communauté Européene, Travaux de la CEDE-
CE, Actes du colloque de Lille, 25-26 Janvier, 1996.
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comerțului ilicit cu produse din tutun, precum și raportarea neregulilor în utilizarea 
fondurilor UE pentru noul cadru de finanțare multianual 2014-2020.

Patru subgrupuri ale COCOLAF s-au reunit în 2014, ceea ce a permis 
negocierea cu privire la modalitățile de raportare a neregulilor și elaborarea de 
orientări. Serviciile de coordonare antifraudă (AFCOS) nou-instituite au realizat, de 
asemenea, schimburi de experiență și de bune practici utilizate în lupta antifraudă.

Răspunzând solicitării Parlamentului de stabilire a unei distincții între fraude, 
erori și nereguli, Comisia a clarificat diferența dintre neregulile raportate ca fiind 
de natură frauduloasă (inclusiv suspiciunile de fraudă și fraudele confirmate) și 
neregulile care raportate ca nefiind de natură frauduloasă. Definiția noțiunii de 
„neregulă” cuprinde încălcări ale normelor UE care sunt săvârșite cu intenție (pentru 
cazurile de suspiciuni de fraudă și de fraudă confirmată) și fără intenție și care au 
un impact financiar asupra bugetului UE. Conceptul de „eroare” nu este definit 
în legislația UE, însă derivă din practicile de audit și nu este inclus în obligațiile 
de raportare prevăzute la articolul 325 din TFUE. Începând din 2012, se prezintă 
informații privind proporția neregulilor raportate ca fiind de natură frauduloasă în 
cazurile în care statele membre au arătat că frauda a fost confirmată.

Comisia a recunoscut faptul că există diferențe între statele membre în ceea ce 
privește modul de detectare și de urmărire penală a fraudelor. Totuși, în ultimii ani, 
aceasta a investit timp și resurse pentru sporirea gradului de conștientizare cu privire 
la fraudă a tuturor părților implicate în detectarea și prevenirea fraudelor care aduc 
atingere bugetului UE.18

Obligația autorităților de management de a institui măsuri antifraudă eficiente 
și proporționale, bazate pe evaluări ale riscurilor de fraudă, a fost introdusă în 
dispozitivul legislativ referitor la fondurile UE alocate în cadrul gestiunii partajate 
pentru perioada 2014-2020. Autoritățile naționale de audit au, de asemenea, sarcina 
de a verifica faptul că autoritățile de management respectă aceste obligații prin 
instituirea unor măsuri antifraudă eficiente și proporționale, luând în considerare 
riscurile identificate. 

În ceea ce privește corupția, începând din 2012, Comisia precizează în 
rapoartele sale privind protejarea intereselor financiare numărul cazurilor raportate 
de corupție, care aduc atingere intereselor UE. În plus, Comisia va publica Raportul 
anticorupție al UE din doi în doi ani și va continua cooperarea strânsă cu statele 
membre în vederea ameliorării punerii în aplicare a politicilor anticorupție.

S-a clarificat, de asemenea, faptul că raportul anual referitor al OLAF va 
conține și o analiză a informațiilor primite de OLAF, pertinente pentru investigații, 
inclusiv o defalcare pe surse publice și private și pe stat membru.

Începând din 2012, Parlamentului i s-a înaintat o prezentare generală anuală 
privind punerea în aplicare a programului Hercule II. Comisia va continua să 

18  Directiva Consiliului Uniunii Europene cu privire la prevenirea folosirii sistemului financiare în scopul spălării 
banilor (921/308/EEC) adoptată la 10 iunie 1991, la Luxemburg;
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înainteze Parlamentului această prezentare generală. Regulamentul Hercule III oferă 
o bază legală solidă în temeiul căreia Comisia solicită statelor membre informații 
referitoare la rezultatele obținute în punerea în aplicare a programului.

În ceea ce privește durata neregulilor detectate, Comisia a precizat că va lua în 
considerare sugestiile Parlamentului European referitoare la durata medie, minimă 
și maximă a neregulilor pentru fiecare sector de politică în cadrul gestiunii partajate.

Comisia a acceptat să realizeze o evaluare intermediară în 2018 pentru a 
stabili dacă noua arhitectură normativă a politicii de coeziune previne și reduce în 
continuare riscul comiterii de nereguli.

Răspunzând solicitării Parlamentului de acordare a unui sprijin financiar 
jurnalismului de investigație transfrontalier, Comisia a subliniat că acordă fonduri 
pentru activitatea organizațiilor independente angajate în lupta împotriva corupției, 
precum Observatorul european al corupției, a cărui activitate este consacrată 
încurajării monitorizării la nivel paneuropean a știrilor legate de corupție și favorizării 
creșterii gradului de conștientizare cu privire la corupție.

Comisia a recunoscut nevoia de intensificare a cooperării cu statele membre. 
Aceasta a subliniat totuși că o bază de date cuprinzătoare privind neregulile există 
deja, și anume Sistemul de gestionare a neregulilor (SGN). Statele membre folosesc 
SGN pentru a raporta neregulile detectate, inclusiv suspiciunile de fraudă. Începând 
din octombrie 2014, s-a procedat la o uniformizare a SGN, iar noua versiune este 
pusă la dispoziția autorităților naționale de la sfârșitul lui 2015. Acesta va facilita o 
mai mare raționalizare a proceselor de raportare și analiză.

În ceea ce privește TVA, Comisia finanțează studii pentru a stabili „diferențele 
în materie de TVA” existente între statele membre. Acest lucru va contribui la 
adoptarea de măsuri pentru ameliorarea respectării și a aplicării normelor în materie 
de TVA, iar cifrele obținute pot fi servi drept referință pentru evaluarea progreselor 
în acest domeniu.
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Abstract: 

Equal opportunities and equal treatment between women and men is 
a fundamental principle of human rights, implemented both at the legislative 
and public policy. Recent studies in this area showed that the introduction of 
the gender perspective in public policies lead to significant increases in the 
economy and living standards of citizens. In recent years, it has seen that 
gender differences have diminished, but not enough to achieve de facto equality 
between women and men. Romanian experience in the field of gender equality 
legislation already includes well-structured institutional arrangements to 
implement this principle, a strong civil society and an important academic 
segment.
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Consideraţii introductive

Legea nr. 202/19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, 
vizează armonizarea legislaţiei interne cu normele comunitare referitoare la 

promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
De altfel, la nivel internaţional, deja România a asimilat, prin ratificare, 

standarde adoptate în cadrul organizaţiei Naţiunilor Unite, al Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii sau al Consiliului Europei.

De asemenea, guvernul României şi-a asumat responsabilitatea aplicării 
măsurilor pentru ameliorarea condiţiei femeii în toate cele douasprezece domenii 
critice ale Platformei de Acţiune de la Beijing, document final al celei de-a IV-a 
Conferinţe mondiale asupra condiţiei femeii.

Raportul naţional asupra condiţiei femeii în România a fost prezentat în cadrul 
Sesiunii Speciale a Adunării Generale a O.N.U. din iunie 2000 ce a avut că teme 
„femeia în anul 2000: egalitate între sexe, dezvoltare şi pace pentru secolul al XXI-
lea”.

Cât priveşte acquisul comunitar, acesta cuprinde o serie de reglementări 
de o deosebită importantă în ceea ce priveşte respectarea drepturilor femeii şi a 
principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în general şi în 
domeniul muncii şi securităţii sociale în special.

Iniţiatorii Legii nr. 202/2002 au urmărit transpunerea în totalitate în legislaţia 
română a următoarelor reglementări:

1. Directiva Consiliului 75/117/CEE privind armonizarea legislaţiilor statelor 
membre referitoare la aplicarea principiului salarizării egale între bărbaţi şi femei;

2. Directiva Consiliului 76/2007/CEE referitoare la aplicarea principiului 
egalităţii de tratament dintre bărbaţi şi femei în privinţa accesului la angajare, formare 
profesională şi promovare a condiţiilor de muncă;

3. Directiva Consiliului 97/80/CE privind aducerea dovezii în cazurile de 
discriminare pe baza de sex;

4. Decizia Comisiei 95/420/CE care amendează Decizia Comisiei 82/43/CE 
în legătură cu înfiinţarea unui comitet consultativ privind şansele egale între femei 
şi bărbaţi;

5. Rezoluţia Consiliului 95/110/CE privind reglementarea imaginii femeilor în 
media şi în publicitate.

Preluând prevederile esenţiale din normele comunitare, Legea nr. 202/202, 
reglementează măsurile de promovare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, 
interzice discriminarea directă şi indirectă după criteriul de sex în domeniile muncii, 
educaţiei, sănătăţii, culturii şi informării, participării la decizie, instituie modalităţile 
de rezolvare a sesizărilor, reclamaţiilor sau plângerilor privind discriminarea şi 
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desemnează autorităţile publice responsabile cu aplicarea legii. Titlul II al legii 
cuprinde prevederi referitoare la egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi 
în domeniul muncii, înţelegându-se că în relaţiile de muncă ea se referă, conform 
art.6 alin.1 la:

a) alegerea sau exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;
b) angajarea în toate posturile de muncă vacanţe şi la toate nivelurile ierarhiei 

profesionale;
c) venituri egale pentru muncă egală;
d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere şi calificare, 

perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;
e) programare la nivel ierarhic şi profesional;
f) condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă 

conform prevederilor şi legislaţiei în vigoare;
g) beneficii altele decât cele de natură salarială, şi măsuri de protecţie şi 

asigurări sociale;
Angajatorii sunt obligaţi să asigure egalitatea în şanse şi tratament între 

angajaţii femei şi bărbaţi în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin 
introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor în regulamentele de 
organizare şi funcţionare şi în cele de ordine interioară ale unităţilor (art. 7 alin.1).

Totodată, angajatorii sunt obligaţi să-i informeze sistematic pe angajaţi, 
inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea 
ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în relațiile 
de muncă (art.7 alin.2).

O serie de practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex sunt 
interzise a fi utilizate de către angajator în legatură cu relațiile de muncă.2

Aceste practici sunt enumerate la alin.1 al art.8 şi se referă la :
a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor 

pentru ocuparea posturilor vacanţe din sectorul public sau privat;
b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de 

muncă ori de serviciu;
c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
d) stabilirea remuneraţiei;
e) beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi 

asigurări sociale;
f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, 

perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;
h) evaluarea performanţelor individuale;
i) aplicarea măsurilor disciplinare;
j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;

2  Bogza, Ioana, Grunberg, Laura. Cartea neagră a inegalitaţii de şanse între femei şi bărbaţi în România, Ed. AnA, 
Bucureşti, 2006;
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k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.
De la aplicarea acestor prevederi sunt exceptate locurile de muncă în care, 

datorită naturii sau condiţiilor particulare de prestare a muncii, prevăzute de lege, 
particularităţile de sex nu sunt determinante.

Maternitatea nu constituie un motiv de discriminare pentru selecţia candidatelor 
la angajare, fiind interzis să i se solicite unei canditate, în vederea angajării, să 
prezinte un test de graviditate (art. 9 alin. 1 şi alin.2).

Cu privire de la derogarea de la principiul egalităţii de tratament pentru 
activităţile în care, datorită naturii lor sau mediului în care sunt desfăşurate, sexul 
muncitorului, constituie un factor determinant, Curtea Europeană de Justiţie a stabilit, 
în cazul Johnston nr. 222/84, că derogarea poate fi aplicată numai la sarcini specifice 
şi nu activităţilor în general.3 

Totuşi, se permite luarea în consideraţie a contextului în care se desfăşoară 
activitatea.

De asemenea, acolo unde derogarea este justificată, situaţia trebuie revizuită 
în mod periodic pentru a exista certitudinea că justificarea este încă valabilă. În plus, 
derogarea trebuie să fie subiectul principiului proporţionalităţii.

De asemenea, discriminările pozitive nu sunt admisibile decât pe plan 
fiziologic şi nu în cel al muncii, Curtea de Justiţie declarând ilegale cotele speciale 
pentru promovarea femeilor la locul de muncă (cazul Comisie c. Franţa, nr. 312/86).

Preluând standardele comunitare, Legea nr. 202/2002 a asigurat strucutrarea 
unui adevărat sistem juridic de promovare a egalităţii de şanse.

Totuşi, trebuie să observăm că anumite domenii domenii şi acte normative ale 
Uniunii Europene nu au fost avute în vedere la elaborarea legii române.

Astfel, art. 6 alin.1 lit.g exclude de la accesul nediscriminatoriu măsurile de 
protecţie şi asigurările sociale.

Ca atare, în textul legii nu sunt asimilate prevederile Directivei 79/7 CEE 
privind implementarea progresivă a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi 
şi femei, în domeniul securităţi sociale, precum şi ale Directivei 86/378/CEE privind 
aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în regimurile 
profesionale de securitate socială.4 

Acestea stabilesc principiul nediscriminării, atât în materia de cotizări cât şi a 
prestaţiilor, dispunând că nu se admite discriminarea, de orice fel ar fi ea, pe temeiul 
sexului, atât direct, cât şi indirect, prin referire la statutul marital sau familial, în 
special în ceea ce priveşte:

- domeniul sistemelor de securitate socială şi condiţiile de acces la acestea;
- obligaţia de a contribui şi calcului contribuţiilor;

3  Stefǎnescu,T,(2002).Consideraţii referitoare la Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi 
bǎrbaţi, cu privire specialǎ asupra domeniului muncii, „Revista Românǎ de Dreptul muncii”, nr.2 aprilie- iunie, pp. 
9-14
4  Bettio, F., și Varashchagina, A., Segregarea de gen pe piața muncii – Cauze profunde, implicații și răspunsurile 
politice din UE, Raportul rețelei de experți pe probleme de gen și ocupare ai Comisiei Europene,2009



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(31)/2017 121

UNIVERS JURIDIC

- calcului beneficiilor, inclusiv al sporurilor datorate pentru soţ/soţie şi membrii 
de familie;

- condiţiile ce acordează neacordarea beneficiilor.
Legiuitorul ar trebui să ia, într-o viitoare reglementare, şi aceste directive 

privind tratamentul egal în materia securităţii sociale.
Constituind o atingerea adusă demnităţii persoanei, în cadrul Uniunii Europene, 

se apreciază că hărţuirea sexuală constituie un obstacol în calea unei bune funcţionari 
a pieţei muncii.

Anumite grupuri sunt în mod special vulnerabile, şi anume femeile divorţate 
sau despărţite în fapt, cele nou venite pe piaţa muncii, cele cu un statut socio-economic 
dificil, cele care prezintă un handicap, cele care provin din minorităţi rasiale etc.

Victimele hărţuirii sexuale la locul de muncă pot fi salariaţi reprezentând 
ambele sexe.

Încă prin rezoluţia din 29 mai 1990 a Consiliului Uniunii Europene s-a urmărit 
stabilirea unor linii directoare pentru angajatori, sindicate şi lucrători în scopul 
prevenirii hărţuirii sexuale.

De asemenea, în scopul conştientizării problemei hărţuirii sexuale la locul 
de muncă şi a consecinţelor acestui comportament anormal, Comisia Europeană a 
prezentat recomandarea 131/CEE/92 privitoare la protecţia demnităţii femeilor şi 
bărbaţilor la locul de muncă.5 

Cu această ocazie, s-a definit hărţuirea sexuală că fiind:
- orice comportament abuziv care lezează persoană care este obiectul acestui 

abuz;
- faptul că o persoană, refuzând sau acceptând un asemenea comportament 

din partea unui angajator, superior ierarhic sau coleg, justifică explicit sau implicit 
o decizie care influenţează drepturile respectivei persoane în materie de formare 
profesională, ocuparea unui loc de muncă, menţinerea acestuia, salariu etc.;

- orice fel de comportament care poate crea un climat de intimidare, ostilitate, 
umilinţă faţă de persoana care face obiectul unui astfel de comportament.

Legea nr. 202/2002 introduce, pentru prima dată în dreptul român, noţiunea 
de hărţuire sexuală la locul de muncă, fiind apreciată ca o măsură de discriminare pe 
bază de sex. 

Se opinează că ar fi fost mai indicat să fie reţinută în textul legii noţiunea 
mai largă de hărţuire, aşa cum este ea inclusă în actele comunitare, cu deosebire în 
Directiva 2000/78/CE a Consiliului privind crearea unui cadru general în favoarea 
egalităţii de tratament în domeniul ocupării şi al munci, care, din păcate, nu a afost 
avută în vedere de legiuitorul român. 

Directiva comunitară consideră hărţuirea ca fiind o formă de discriminare 
atunci când un comportament indezirabil legat nu numai de orientare sexuală, dar 

5  Modalități de flexibilizare a timpului de lucru și egalitatea de gen. O analiză comparativă în 30 de țări europene 
(26/10/2010), Comisia Europeană, Catalog N. : KE-31-10-378-EN-C
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şi de religie, handicap sau vârstă are ca obiect sau ca efect aducerea unei atingeri 
demnităţii unei persoane sau crearea unui mediu intimidant, ostil, dgradant, umilitor 
sau ofensator.

Oricum, incriminarea hărţuirii sexuale în legea română constituie un progres 
evident, ca şi instituirea obligaţiilor în sarcina angajatorilor privind includerea în 
regulamentele de ordine interioară ale unităţilor sancţiuni disciplinare, menite să 
înlăture astfel de manifestări la locul de muncă.

Persoana angajată care justifică o lezare a drepturilor sale în domeniul muncii, 
în baza prevederilor Legii nr. 202/2002, dacă sesizarea sau reclamaţia sa nu a fost 
rezolvată la nivelul unităţii prin mediere, are dreptul să introducă plângere către 
instanţa judecătorească competentă, la secţiile sau completele specializate pentru 
conflictele de muncă şi litigii de muncă ori de asigurări sociale în a căror rază 
teritorială de competenţă îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau făptuitorul, ori, 
după caz, la instanţa de contencios administrativ, dar nu mai târziu de un an de la data 
săvârşirii faptei (art. 33 alin.2).

Deşi iniţiatorul legii integrase iniţial în textul legii prevederile Directivei 
Consiliului 97/80/Ce privind aducerea dovezii în cazurile de discriminare bazată pe 
sex, totuşi în formă finală a acesteia ele nu se mai regăsesc.

Directiva 97/80/Ce a luat în considerare opinia curţii Europene de Justiţie 
conform căreia stabilirea unor reguli privind sarcina probei se impune atunci când 
există o aparenţă de discriminare şi că, în cazurile în care această situaţie se confirmă, 
punerea în aplicare efectivă a principiului egalităţii de tratament necesită ca sarcina 
probei să revină părţii pârâte. 

Directiva se aplică situațiilor acoperite, printre altele, și de directivele 75/117/
CEE, 76/207/CEE, transpuse în legea română.6

Ea operează, de asemenea, în cadrul oricărei proceduri civile şi administrative 
privind sectorul public sau privat care prevede că recursul conform dreptului naţional 
în aplicarea dispoziţiilor directivelor amintite, cu excepţia procedurilor amiabile de 
natură voluntară sau prevăzute în dreptul naţional.

În temeiul art. 4 al Directivei, statele membre, conform sistemului lor judiciar, 
trebuie să ia măsurile necesare pentru ca, atunci când o persoană se consideră lezată 
prin nerespectarea în cazul său a principiului egalităţii de tratament şi prezintă, în 
faţa unei jurisdicţii sau a unei alte instanţe competente, fapte care permit prezumarea 
existenţei unei discriminări directe sau indirecte, incumbă părţii pârâte să dovedească 
că nu a existat o violare a principiului egalităţii de tratament.

În plus, Directiva 97/80/CE nu împiedică statele membre să impună un regim 
probatoriu mai favorabil părţii reclamante.

Astfel, cum s-a arată mai sus, prevederile privind aducerea dovezii în cazurile 
de discriminare pe bază de sex nu au mai fost menţinute în textul Legii nr. 202/2002.
6  Directiva 76/207/CEE a Consiliului din 9 februarie 1976 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de 
tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi la promovarea 
profesională, precum şi condiţiile de muncă
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Pe lângă dispozitia cuprinsă la alin. 2 al art.33, mai trebuie amintit art. 34 în 

temeiul căruia persoană care justifică o lezare adrepturilor sale în baza prevederilor 
legii, în alte domenii decât cel al muncii, are dreptul să intoduca o plângere către 
instanţa judecătorească, potrivit dreptului comun.

Acest lucru înseamnă că normă europeană nu este aplicabilă în toate cazurile, 
cu excepţia celor din dreptul muncii, în care este aplicabilă deoarece aici există o 
prevedere expresă privind sarcina probei.

Astfel, această constituie o lacună, care poate fi acoperită prin includerea unor 
norme principiale în viitoarele reglementări.

Principiul nediscriminării

Principiul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, în ceea ce priveşte 
accesul la locurile de muncă, la formare şi la promovare profesională şi la condiţii 
de muncă, consacrat în plan european prin Directiva 76/207/CEE, modificată prin 
Directiva 2002/73/CE şi, în planul legislaţiei interne, prin Ordonanţă de Urgenţă 
a Guvernului nr. 137/2000 cu modificările ulterioare şi Ordonanţă Guvernului nr. 
96/2003, cu modificările ulterioare, constituie o aplicaţie a principiului mai general 
al nediscriminării în raporturile de muncă.

În concepţie tradiţională, discriminarea, ca noţiune, presupunea un ascendent 
al părţii care aplică tratamentul discriminatoriu asupra celeilale părţi; esenţa 
discriminării se consideră a fi (chiar şi numai în chip implicit) o anume subordonare. 
Cu alte cuvinte, puteam vorbi despre discriminare în planul raporturilor juridice de 
drept public şi mult mai puţin sau deloc în cel al raporturilor juridice caracterizate 
prin egalitatea juridică a părţilor.

În prezent, principiul non-discriminării şi al interzicerii arbitrariului a părăsit 
perimetrul strict al raporturilor cu autorităţile publice şi a început să între în viaţa de 
zi cu zi, în raporturi juridice caracterizate prin egalitatea juridică a părţilor, în cele 
mai frecvente dintre contractele pe care le încheiem (contracte de vânzare-cumpărare, 
contracte de locaţiune, contracte de credit bancar etc.) şi chiar în raporturile sociale 
extracontractuale (formule de adresare, comportament, atitudine).

Începând cu anul 2000, protecţia împotriva discriminării nu mai este realizată 
în România doar în temeiul prevederilor constituţionale şi al reglementărilor 
internaţionale, ci şi în baza unei reglementări interne detaliate, care vizează (chiar cu 
deosebire) raporturile de muncă. Principiul nediscriminării este tratat de Ordonanţa 
Guvernului nr. 137/2000, în sensul unui instrument de exercitare a drepturilor. 
Se arată, astfel, în art. 1 alin. 2, că „principiul egalităţi între cetăţeni, excluderea 
privilegiilor şi discriminării sunt garantate în special în exercitarea următoarelor 
drepturi”, cu enumerarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.  Între 
acestea, „dreptul la muncă, la liberă alegere a ocupaţiei, la condiţii de muncă echitabile 
şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva şomajului, la un salariu egal pentru muncă 
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egală; la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare; dreptul de a înfiinţa sindicate şi 
de a se afilia unor sindicate”.

Aşadar, mai mult decât un drept de sine-stătător, nediscriminarea apare că fiind 
modalitatea concretă de exercitare a celorlalte drepturi. De altfel, principiul egalităţii 
a fost înţeles întotdeauna ca reprezentând un „drept la egalitatea drepturilor”, 
el adăugându-se drepturilor fundamentale care nu numai că trebuie respectate cu 
stricteţe, dar şi exercitate în condiţii de deplină egalitate.7 

Art. 2 alin. 1 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 137/2000, cu 
modificările ulterioare, defineşte discriminarea că fiind „orice deosebire, excludere, 
restricţie sau preferinţă, pe baza de rasă, naţionalitate, etnie, limba, religie, 
categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 
necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată sau orice 
alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, 
folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, 
social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice”. Noţiunea de „categorie 
defavorizată”, reprezintă acea categorie de persoane care fie se află pe o poziţie de 
inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor din cauza diferenţelor identitare faţă 
de majoritate, fie se confruntă cu un comportament de respingere şi marginalizare.

În ceea ce priveşte reglementarea românească, trebuie spus că aceasta dă 
un răspuns problemei delicate care s-a ridicat în alte sisteme de drept în materia 
delimitării subiectului pasiv al tratamentului discriminatoriu: legea îşi propune doar 
ocrotirea minorităţilor (rasiale, confesionale, etnice etc.), respectiv, a femeilor faţă de 
practicile discriminatorii sau are drept scop eradicarea oricăror forme de tratament 
discriminatoriu, deci se pot prevala de dispoziţiile legii şi persoane fizice care nu 
aparţin minorităţii?

În concordanţă cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie, şi dreptul românesc admite 
că de prevederile privitoare la egalitatea de tratament beneficiază nu numai femeile, 
ci şi bărbaţii, după cum de prevederile mai generale care interzic discriminarea pot 
beneficia nu numai minoritarii, dar şi majoritarii.

Conţinutul tratamentului discriminatoriu în materia 
raporturilor de muncă

Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 137/2000, cu modificările 
ulterioare, în conţinutul tratamentului discriminatoriu intră nu numai deosebirile, 
excluderile, restricţiile sau preferinţele care au ca scop sau efect afectarea egalităţii 
7  Comunicarea Comisiei - Un angajament consolidat în favoarea egalității dintre femei şi bărbaţi - O cartă a femeii, 
Declaraţie a Comisiei Europene cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii 2010, În vederea comemorării celei de-a 15-a 
aniversări a adoptării unei Declaraţiişi platforme de acțiune în cadrul Conferinței mondiale a ONU privind femeile, 
de la Beijing şi a celei de-a 30-a aniversări a Convenţiei ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 
împotriva femeilor, Bruxelles, 5.3.2010 , COM(2010)78 final
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de drepturi, dar şi „orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care 
le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament 
injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate, faţă de alte 
persoane sau comunităţi”.

Cu privire la acest conţinut al tratamentului discriminatoriu, astfel cum 
decurge acesta din reglementările româneşti şi din cele comunitare, trebuie făcute 
unele precizări:

- Se are în vedere nu numai conduita care urmăreşte aplicarea unui tratament 
discriminatoriu (ca scop), dar şi conduita care urmăreşte un alt obiectiv, dar are ca 
efect afectarea egalităţii de drepturi. Reglementarea românească asimilează, prin 
această soluţie formulate în alte sisteme de drept, în ceea ce priveşte sfera conduitei 
interzise. Astfel, nelegal este nu numai tratamentul discriminatoriu (care presupune 
intenţia de a discrimina), dar şi impactul discriminatoriu (care presupune o atitudine 
neutră, dar cu consecinţe discriminatorii);

- Aprecierea faptelor care permit să se prezume existenţa unei discriminări 
directe sau indirecte aparţine instanţelor, discriminarea indirectă putând fi stabilită 
prin toate mijloacele, inclusiv prin intermediul datelor statistice;

- Tratamentul discriminatoriu nu este acelaşi lucru cu tratamentul diferenţiat. 
Art. 2 (2) din Directiva 76/207/CEE prevede posibilitatea derogării de la principiul 
egalităţii de tratament pentru activităţile în care „datorită naturii lor sau mediului în 
care sunt desfăşurate, sexul muncitorului constituie un factor determinant”.

Curtea de Justiţie a decis că, pentru a dovedi că o măsură este obiectiv 
justificată, angajatorul trebuie să demonstreze că acţiunile care duc la un tratament 
diferenţiat:

- corespund unei „reale necesităţi a întreprinderii”;
- sunt adecvate pentru obţinerea obiectivului urmărit de întreprindere;
- sunt necesare pentru atingerea scopului urmărit.
Astfel, spre exemplu, datorită condiţiilor de exercitare a activităţii de poliţist, 

sexul poate fi considerat ca reprezentând o condiţie determinantă, astfel încât un stat 
membru, ţinând cont de cerinţele ordinii publice şi de situaţia internă caracterizată de 
atentate frecvente, poate să încredinţeze sarcinile generale numai bărbaţilor înarmaţi.

Şi în dreptul românesc se consideră că prevederile legii în materia asigurării 
egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi şi a interzicerii discriminărilor de orice 
fel nu pot fi interpretate „în sensul restrângerii dreptului angajatorului de a refuza 
angajarea unei persoane care nu corespunde cerinţelor şi standardelor uzuale în 
domeniul respectiv, atâta timp cât refuzul nu constituie un act de discriminare”. 
Decurg, aşadar, următoarele:

- criteriul fundamental pentru încadrarea în muncă rămâne capacitatea 
profesională;

- nu are caracter discriminatoriu impunerea unor condiţii a căror îndeplinire 
este obligatorie pentru prestarea activităţii respective;
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- angajatorul ar putea încheia un contract de muncă cu luarea în considerare a 
religiei, sexului, rasei sau originii sociale a angajatului în acele circumstanţe în care 
consideră, cu bună-credinţă, că aceste particularităţi ar fi necesare pentru desfăşurarea 
normală a operaţiunilor cerute în executarea contractului de muncă în discuţie;

- totuşi, angajatorul nu va putea introduce în mod nejustificat propriile criterii, 
esenţial deosebite de cele uzuale în acel domeniu.8 

Este considerată discriminare, după criteriul de sex, şi hărţuirea sexuală a unei 
persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care această îşi 
desfăşoară activitatea. Prin hărţuire sexuală se înţelege orice formă de comportament 
în legătură cu sexul, despre care cel care se face vinovat ştie că afectează demnitatea 
persoanelor, dacă acest comportament este refuzat şi reprezintă motivaţia pentru o 
decizie care afectează acele persoane. Scopul unui asemenea comportament ar putea 
fi acela:

a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de 
descurajare pentru persoana afectată;

b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte 
promovarea profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la 
formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un 
comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală.

Calificarea actelor de hărţuire sexuală drept abateri disciplinare şi prevederea 
sancţionării lor, în cuprinsul regulamentului intern, este, potrivit legii româneşti, 
obligatorie pentru angajator.

Recomandarea Comisiei Europene 131/CEE/92 privitoare la protecţia 
demnităţii femeilor şi bărbaţilor la locul de muncă defineşte hărţuirea sexuală ca 
fiind orice comportament abuziv care lezează persoana, în condiţiile în care faptul că 
persoană respectivă, refuzând sau acceptând un asemenea comportament din partea 
unui angajator, superior ierarhic sau coleg, justifică explicit sau implicit o decizie 
care îi influenţează drepturile în materia raporturilor de muncă. În conţinutul noţiunii 
de hărţuire sexuală intră, de asemenea, orice fel de comportament care poate crea 
un climat de intimidare, ostilitate, umilinţă faţă de persoana care face obiectul unui 
astfel de comportament.9 

Mai larg, Directiva 2000/78/CE defineşte hărţuirea ca fiind o formă de 
discriminare atunci când un comportament indezirabil legat de orientarea sexuală, 
religie, convingeri, handicap sau vârstă are ca obiect sau ca efect aducerea 
unei atingeri demnităţii unei persoane sau crearea unui mediu intimidant, ostil, 
degradant, umilitor sau ofensator. Se remarcă, astfel, tendinţa de extindere, în planul 
8  Bamforth, Malik şi O’Cinneide, Discrimination Law: Theory and Context �Dreptul discriminării: Teorie şi con- Bamforth, Malik şi O’Cinneide, Discrimination Law: Theory and Context �Dreptul discriminării: Teorie şi con-
text] (Londra, Sweet and Maxwell, 2008), capitolul 1 „Key issues and questions in discrimination law” �Probleme şi 
întrebări-cheie în domeniul discriminării] şi capitolul 2 „Sources and scope of domestic discrimination law” �Sursele 
şi domeniul de aplicare al dreptului intern al discriminării].
9  Butler, „A Comparative Analysis of Individual Petition in Regional and Global Human Rights Protection Me- Butler, „A Comparative Analysis of Individual Petition in Regional and Global Human Rights Protection Me-
chanisms” �O analiză comparativă a plângerii individuale în cadrul mecanismelor regionale şi globale de protecţie 
a drepturilor omului], University of Queensland Law Journal, nr. 23 (2004), p. 22.
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reglementărilor comunitare, a sferei atitudinilor şi comportamentelor calificate ca 
intrând în conţinutul noţiunii de hărţuire.

Este admisă discriminarea pozitivă, adică ansamblul măsurilor luate de către 
autorităţile publice sau de către persoanele juridice de drept privat în favoarea unei 
persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării 
lor fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii de şanse a acestora în raport cu alte 
persoane, grupuri de persoane sau comunităţi.

Conceptele de „discriminare pozitivă” şi de „acţiuni pozitive în favoarea 
femeilor” au fost introduse în legislaţia comunitară prin art. 2 (3) din Directiva 
76/207/CEE, care a admis, ca excepţie, adoptarea de dispoziţii privind protecţia 
femeilor, cu deosebire referitor la sarcină şi lăuzie.

Curtea de Justiţie a interpretat acest articol cu prilejul analizării cererii unui 
tată de a obţine un concediu de 6 luni după naşterea fiului său pentru a-l îngriji după 
ce mama şi-a reluat munca. În cerere s-a susţinut că Legea germană, care acordă 
astfel de concedii numai mamei, este discriminatorie, încălcând Directiva 76/207/
CEE. Curtea a respins însă cererea, arătând că precederile speciale privind concediul 
de maternitate sunt permise de art. 2 (3), răspunzând unor necesităţi reale privind 
protecţia femeii în timpul sarcinii şi după sarcina.

Dar discriminarea pozitivă nu se poate justifica decât prin existenţa unor 
particularităţi fiziologice specifice femeilor. Spre exemplu, nu sunt considerate ca 
fiind măsuri legislative în spiritul Directivei 76/207/CEE:

- Interzicerea de principiu a muncii de noapte în cazul femeilor;
- Interzicerea prestării de ore suplimentare de către femei;
- Adoptarea unor măsuri legislative în domenii care privesc organizarea 

familiei sau prin care se modifică repartizarea responsabilităţilor în cadrul cuplului 
familial;

- Prevederea unor cote speciale pentru promovarea femeilor la locul de muncă. 
Spre exemplu, a fost considerată ca nefiind concordanţă cu prevederile Directivei o 
reglementare a landului german Bremen care prevedea o cotă obligatorie de 50% din 
posturile publice, care să fie ocupate de către femei.

Criza economică şi socială prin care trece Europa a afectat, fără îndoială, toate 
grupurile vulnerabile şi în mod special, femeile. Este cunoscut faptul că majoritatea 
măsurilor de austeritate asumate la nivelul Statelor Membre, având predominant un 
caracter financiar-fiscal, au influenţat semnificativ situaţia economică şi socială în 
special a grupurilor vulnerabile din toată Europa.

Restructurările, reorganizările şi concedierile, atât din sectorul public, cât şi 
din sectorul privat, au afectat deopotrivă bărbaţi şi femei.

În această perioadă, în mod firesc şi România a înregistrat evoluţii specifice 
în ceea ce priveşte participarea activă şi echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la viaţa 
publică. Înainte de manifestarea acută a crizei economice şi financiare, pe baza 
rezultatelor încurajatoare ale Strategiei Lisabona, atingerea ţintei de ocupare a 
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femeilor şi a bărbaţilor în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru 
creştere inteligenţă, durabilă şi favorabilă incluziunii (75% rată de ocupare a forţei 
de muncă) părea a fi un obiectiv posibil de realizat.10 

În 2011, la nivelul Uniunii Europene (UE-27), rata de ocupare (pentru 
categoriile de vârste cuprinse între 15 – 64 de ani) a bărbaţilor atinsese 70,1% iar cea 
a femeilor 58,5%. 

Cu toate acestea, o comparaţie pe termen mai lung arată că, dacă rata de 
ocupare a bărbaţilor în 2011 s-a situat sub nivelul corespunzător înregistrat cu zece 
ani în urmă (70,9 % în 2001), a existat o creştere semnificativă a procentului de femei 
din totalul persoanelor angajate, de 4,2 puncte procentuale, de la 54,3 % în 2001. 

Pentru o anumită categorie de femei active în unele sectoare economice, criza 
se pare că a menţinut acest procent ridicat al ratei de ocupare, ea afectând în mai 
mare măsură bărbaţii. Însă, dacă, la începutul manifestării efectelor crizei economice 
şi financiare (trimestrul IV 2008), reducerile de personal s-au înregistrat masiv în 
sectoare cu personal predominant masculin, măsurile ulterioare de austeritate au lovit 
puternic şi în alte sectoare, inclusiv în cele dominate numeric de elementul feminin. 

Această situaţie a determinat modificări de substanţă asupra politicilor de 
protecţie socială, prevenire şi combatere a şomajului şi formare profesională, inclusiv 
asupra funcţiilor familiei şi relaţiilor intrafamiliale, în special în ceea ce priveşte 
schimbarea rolurilor de „susţinător de familie” ce revin în mod tradiţional bărbaţilor. 
La nivelul Uniunii Europene, există un consens cu privire la faptul că ţinta europeană 
de 75% în ceea ce priveşte rata de ocupare a forţei de muncă, stabilită în contextul 
Strategiei Europa 2020, va putea fi atinsă doar dacă mai multe femei vor participa pe 
piaţa muncii.

În consecinţă, şi la nivel naţional, trebuie să existe o motivaţie puternică 
pentru ca politicile să fie în continuare puternic focalizate pe utilizarea potenţialului 
neexploatat, sau sub-exploatat, al femeilor care se află în afara pieţei muncii, sau care 
nu îşi valorifică întreg potenţialul pe piaţă muncii, în vederea creşterii ratei de ocupare 
a acestora până la nivelul de 70%, în conformitate cu angajamentele României legate 
de îndeplinirea ţintelor Strategiei Europa 2020. În anul 2012, în România, rata de 
ocupare a populaţiei cu vârstă de muncă (segmentul de vârstă 15-64 ani) a fost de 
64,2% (72,1% bărbaţi şi 56,4% femei).

Pentru segmentul de vârstă cuprins între 20-64 ani, la nivelul anului 2015, 
rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 63,8%, la o distanţă de 
6,2 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei 
Europa 2020. 

Au fost înregistrate valori mai mari pentru populaţia de sex masculin (71,4% 
faţă de 56,3% pentru populaţia de sex feminin), iar pentru segmentul de vârstă 55-64 
de ani, respectiv populaţia activă ce poate fi definită ca vârstnică, procentul înregistrat 
10  Eicke, „The European Charter of Fundamental Rights – Unique Opportunity or Unwelcome Distraction” �Carta 
europeană a drepturilor fundamentale – oportunitate unică sau distragere nedorită], European Human Rights Law 
Review, nr. 3 (2000), p. 280
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de România a fost de 32,9% femei şi 51,2% bărbaţi. 
Conform statisticilor EUROSTAT, în anul 2015, rata şomajului în România s-a 

situat pe poziţia a 7-a între ţările cu cele mai mici rate ale şomajului din UE, respectiv 
7%, cu 3,5 puncte procentuale sub media europeană. Rata şomajului feminin păstra 
tendinţa de a se situa sub cea masculină, fiind de aproximativ 6,4% pentru femei faţă 
de 7,6% în cazul bărbaţilor. 

Discriminarea directă, indirectă şi existenţa segregării pe piaţa muncii a 
contribuit la înregistrarea unui decalaj evident între veniturile femeilor şi cele ale 
bărbaţilor. 

Datele statistice furnizate de către EUROSTAT evidenţiază faptul că, pentru 
anul 2016, procentul diferenţei salariale între femei şi bărbaţi, la nivel european, 
a fost de 16,4%, cele mai mari valori, de peste 20%, înregistrându-se în Estonia, 
Republica Cehă, Austria, Germania şi Grecia. 

La polul opus se află Slovenia, cu un procent de 2%, Polonia cu 5% şi Italia, 
cu 6%. În România, la nivelul anului 2011, diferenţa salarială dintre femei şi bărbaţi a 
fost de 12%. La nivel întregii Uniuni Europene, femeile sunt mult mai expuse riscului 
de sărăcie şi excluziune socială decât bărbaţii, în principal datorită veniturilor mai 
mici ale acestora.

Conform datelor centralizate de către EUROSTAT, în anul 2016, la nivelul UE, 
25,3% dintre femei se aflau în pragul sărăciei şi al excluderii sociale, spre deosebire 
de 23,1% dintre bărbaţi. De altfel, riscul de sărăcie şi de expunere la situaţii sociale 
dificile a crescut considerabil în ultimii doi ani, mai ales pe fondul crizei şi măsurilor 
de austeritate impuse de către aceasta. 

Statisticile europene arată că, în perioada 2011-2016, riscul de sărăcie sau 
excluziune socială a suferit o scădere mai accentuată în România (-3,3%) decât în UE 
(-0,3%). Cu toate acestea, în 2011, 40,3% din populaţia României era expusă riscului 
de sărăcie sau excluziune socială (faţă de 24,1% media europeană), iar ponderea 
femeilor expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială a fost mai mare decât 
cea a bărbaţilor aflaţi în aceeaşi situaţie (42,06%, respectiv 39,42%). Participarea 
echilibrată pe piaţa muncii atât a femeilor cât şi a bărbaţilor – în termeni de ocupare, 
salarizare, promovare şi participare la formare continuă – este strâns legată de 
contextul familial. 

Din aceste considerente, reiese necesitatea punerii în aplicare a unor politici 
coerente care să stimuleze acest proces al concilierii vieţii profesionale cu cea 
familială şi cea privată. Abordarea acestei problematici trebuie să ia în considerare 
nu numai dimensiunea economică, dar şi pe cea socio-culturală în cadrul căreia sunt 
perpetuate stereotipuri de gen care, cel mai adesea, conduc la o repartizare inegală 
a puterii economice şi politice în societate şi la o limitare a accesului femeilor în 
diferite sfere ale vieţii sociale, spre exemplu, în anumite arii profesionale considerate 
a fi „natural masculine”. 

Accesul la resursele materiale şi financiare, la educaţie, pe piaţa muncii şi 
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la decizie sunt strâns legate între ele şi se influenţează reciproc, traducând implicit 
gradul de democratizare a distribuirii puterii între femei şi bărbaţi, la un moment dat. 

O perspectivă realistă asupra egalităţii de şanse poate fi conturată prin datele 
existente cu privire la participarea femeilor la viaţa politică. Astfel, în urma unei 
analize a participării femeilor şi bărbaţilor la alegerile locale din luna iulie 2014, a 
reieşit faptul că femeile ocupă în proporţie de numai 5,95 % funcţii publice alese. 
În ceea ce priveşte alegerile parlamentare din decembrie 2014, ponderea femeilor 
– de 11,5% – a înregistrat o uşoară creştere faţă de vechiul legislativ 2010 – 2014, 
în care femeile ocupau un procent de 9,8% din totalul numărului de parlamentari. 
În comparaţie, la nivelul UE, 24% dintre parlamentari sunt femei, reprezentând o 
creştere cu 16% faţă de situaţia înregistrată cu 10 ani în urmă. 

Potrivit bazei de date on-line a Comisiei Europene cu privire la situaţia 
femeilor şi a bărbaţilor în poziţii de decizie, domeniul administraţie publică, în 
cadrul administraţiilor publice centrale din statele membre ale UE („ministerele 
sau departamentele guvernamentale la nivel naţional conduse de un ministru”), la 
cele două niveluri decizionale (funcţii cu caracter decizional ce urmează celei a 
demnitarului), ponderea femeilor a crescut: dacă în 2003 procentul înregistrat era de 
25,5%, în anul 2015 era de 34,5% iar în 2012, de 33%.

În România, ponderea reprezentării femeilor în poziţii decizionale, la ambele 
niveluri, creşte de la 27% în 2003 la 56% în 2015 şi, în concordanţă cu tendinţa 
descrescătoare înregistrată şi la nivelul Uniunii Europene, la 51% în 2016. În fapt, se 
constată că procentul femeilor care ocupă poziţii de decizie în administraţia publică 
centrală depăşeşte semnificativ media generală din UE, fapt care situează ţara noastră, 
la acest indicator, printre primele locuri în ierarhia europeană. 

În România, egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi este un 
principiu fundamental al drepturilor omului, transpus atât la nivel legislativ cât şi 
la nivelul politicilor publice. Acest principiu este consacrat în Legea nr. 202/2002 
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, care 
reglementează măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi în toate sferele vieţii publice din România şi defineşte termeni ca: 
egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, discriminare pe criteriu de sex, discriminare 
directă, indirectă, hărţuirea şi hărţuirea sexuală, plata egală pentru muncă de valoare 
egală, acţiuni pozitive, discriminarea multiplă. 

De asemenea, legea cuprinde capitole specifice în care sunt prezentate măsurile 
privind respectarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi pe piaţa 
muncii, participarea la decizie, la educaţie, eliminarea rolurilor şi stereotipurilor de 
gen.

În scopul implementării politicii publice a Guvernului în domeniul egalităţii de 
şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, în conformitate cu prevederile Programelor 
de Guvernare, MMFPSPV şi-a asumat obiective în domeniu, puse în aplicare prin 
intermediul unor măsuri specifice înscrise în două documente strategice anterioare 
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elaborate de către fosta ANES: Strategia naţională în domeniul egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006 - 2009 şi Strategia naţională în domeniul 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010 - 2012. 

Programul de Guvernare 2013 – 2016 şi-a propus în cuprinsul capitolului 
„Muncă”, mai multe direcţii de acţiune în care dimensiunea de gen a fost luată în 
considerare. Astfel, capitolul prevede susţinerea egalităţii de şanse, inclusiv privind 
eliminarea diferenţelor salariale între femei şi bărbaţi pe piaţă muncii şi includerea 
principiilor coeziunii sociale şi a egalităţii de gen în toate politicile publice şi întărirea 
capacităţii de monitorizare a aplicării acestora, obiective comune şi în spiritul 
respectivei Strategii.

Mai mult, în capitolul „Educaţie”, Pachetul Social Garantat pentru Educaţie 
include garantarea egalităţii de şanse indiferent de statutul social al familiilor din 
care provine copilul, sex, religie, etnie, capacităţi psihomotorii, etc. iar programul 
„Şansa a două prin educaţie”, care vizează eliminarea analfabetismului şi integrarea 
pe piaţa muncii, ia în considerare garantarea egalităţii de şanse şi eliminarea oricăror 
forme de discriminare. 

În timp ce primul document strategic pentru perioada 2006 - 2009 s-a focalizat 
preponderent pe măsuri de informare şi conştientizare, cel de-al doilea document 
strategic şi-a extins ariile de intervenţie şi a prevăzut măsuri şi activităţi concrete 
care să răspundă situaţiilor problematice care au fost identificate de-a lungul timpului 
pe anumite arii de intervenţie specifice precum educaţia, piaţa muncii, viaţa socială, 
roluri şi stereotipuri de gen, participarea la procesul de luare a deciziilor.

În contextul reducerilor financiare şi de personal precum şi al reorganizării 
instituţionale, respectiv desfiinţarea ANES, implementarea Strategiei naţionale 
pentru perioada 2010 - 2012 a înregistrat o serie de nerealizări şi/sau mari întârzieri.

În cadrul acestui document strategic, educaţia a fost apreciată că fiind unul 
dintre domeniile prioritare de intervenţie pentru promovarea unei societăţi axate pe 
respectarea drepturilor omului şi susţinerea diversităţii.

Documentul a relevat faptul că, dincolo de intervenţii legislative punctuale, 
combaterea discriminării de gen este condiţionată de existenţa unui sistem educativ 
favorabil egalităţii de şanse şi dezvoltării personale. 

Obiectivul general pentru această arie de intervenţie a fost introducerea 
perspectivei de gen în educaţie. 

Un alt obiectiv major de intervenţie a vizat piaţa muncii prin: reducerea 
diferenţei salariale între femei şi bărbaţi şi implementarea unor măsuri de conciliere a 
vieţii de familie cu viaţa profesională. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, direcţia 
de specialitate a organizat reuniuni cu partenerii sociali, reprezentanţii organizaţiilor 
neguvernamentale şi alţi experţi în vederea identificării de modalităţi concrete de 
diminuare a diferenţei salariale.
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Abstract:

Exercising the right to build authority and administrative acts issued 
in its implementation requirements generates an extensive litigation, the 
more that target multiple and varied public interests and / or existing private. 
Failure to comply with current laws generates a contentious annulment (ie 
administrative court) and a liability litigation (administrative and criminal or 
civil prosecution). Referring to the overall context of responsibility in the field 
of urban planning, in the jurisprudence of the Constitutional Court has found 
that „the work of building or demolition of buildings of any kind must comply 
with the requirements of law and” the legal status of buildings not related 
to the protection right property. To the extent, however, () the exercise of 
ownership deviat from mandatory legal provisions, the owner of the property 
will incur penalties established by law without being able to defend citing the 
constitutional principle of protection of property.
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În condițiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, „executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe 
baza unei autorizații 

Din această perspectivă, potrivit art. 2 din lege, autorizația de construire 
constituie actul final de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia este 
permisă executarea lucrărilor de construcții corespunzător măsurilor prevăzute de 
lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea 
construcțiilor, emis în baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor 
de construcții, elaborată în condițiile acestei legi, în temeiul și cu respectarea 
prevederilor documentațiilor de urbanism, avizate și aprobate potrivit legii.

Ca urmare, potrivit prevederilor legale, autorizația de construire/desființare 
constituie actul final de autoritate al administrației publice locale competentă 
potrivit legii, în baza căruia se pot executa lucrări de construcții şi pe baza căruia se 
asigura aplicarea măsurilor legale referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, 
exploatarea şi postutilizarea construcţiilor, cu privire la construirea, respectiv 
desfiinţarea construcţiilor, inclusiv a instalaţiilor aferente, precum şi a amenajărilor, 
după caz.

Potrivit legii, lucrările de execuţie a instalaţiilor aferente construcţiilor se 
autorizează, de regulă, odată cu lucrările de construcţii, constituind împreună cu 
acestea lucrările de bază sau, în anumite situaţii, se pot autoriza separat. Potrivit 
definiţiei cuprinsă în Anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991, instalaţiile aferente 
construcţiilor sunt echipamentele care asigură utilităţile – apă, canal, energie electrică 
şi termică, ventilații, comunicaţii, etc. – necesare funcționarii construcţiilor, care 
sunt situate în interiorul limitei de proprietate, de la branşament/racord la utilizatori, 
indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în construcţie. 

Utilajele, echipamentele şi instalaţiile tehnologice industriale nu sunt de 
natură instalaţiilor aferente construcţiilor.2 

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din lege, autorizaţia de construire se emite 
pentru executarea lucrărilor de baza, așa cum sunt ele definite la art. 3 din lege, 
precum şi a celor aferente organizării executării lucrărilor.

Cu caracter imperativ, autorizaţia de construire/desființare se emite în temeiul 
şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate 
potrivit legii, a cerinţelor impuse prin certificatul de urbanism, precum şi prin avizele/
acordurile exprimate, şi se emite pentru categoriile de lucrări precizate de solicitant 
în cererea de autorizare, stabilite în conformitate cu prevederile legii şi detaliate în 

2  Decizia nr. 820 din 13 noiembrie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. 
(1) și alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, in M. Of. nr. 813 din 28 
noiembrie 2007.
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Anexă la cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul-
model aprobat prin Ordinul nr. 839/2009).

Autorizaţia de construire se emite în cel mult 30 de zile calendaristice de la 
data depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
elaborată în condiţiile legii.

Dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 23 
din Legea nr. 50/1991 �în vigoare la acel moment] se prescrie în termen de 2 ani de 
la dată săvârşirii faptei, ca în cazul construcţiilor în curs de executare data săvârşirii 
faptei este data constatării contravenției, iar în cazul construcţiilor finalizate, fapta se 
consideră săvârşită la data terminării construcţiei, precum şi că obținerea autorizaţiei 
de construire în timpul executării lucrărilor sau după finalizarea acestora nu înlătură 
caracterul ilicit al faptei, ci constituie doar o împrejurare ce poate fi avută în vedere 
la individualizarea sancţiunii contravenţionale.

În legătură cu sintagma „terminare a construcţiei” se constată că soluţia dată 
în interesul legii a întărit interpretarea conform căreia în materie sunt aplicabile 
dispoziţiile speciale cuprinse în Legea nr 50/1991, iar nu cele de drept comun. Astfel, 
în considerentele deciziei date în interesul legii, se arată:

„Alte instanţe, dimpotrivă, au considerat că faptele contravenţionale 
reglementate prin Legea nr. 50/1991, care este o lege specială, nu se consumă 
instantaneu, ca în cazul contravențiilor prevăzute de Legea nr. 32/1968, întrucât 
edificarea construcţiilor la care se referă se realizează în timp, pe etape de lucrări, 
contravenientul săvârșind fapta din momentul începerii construcţiei şi până la 
terminarea acesteia. 

Aceste din urmă instanţe au procedat corect.”3 
Potrivit art. 37 alin 5 din L nr 50/1991, construcțiile executate fără autorizaţie 

de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au 
efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate 
şi nu pot fi intabulate în cartea funciară. În această situație se aplică în continuare 
sancțiunile prevăzute de lege.

Intenţia legiuitorului prin reglementarea art. 37 alin 5 din L nr 50/1991 a 
fost aceea de a asimila noţiunea de finalizare a construcţiei cu cea de terminare a 
construcţiei edificate fără autorizaţie de construire din art. 31 al aceluiași act normativ. 

Aceeași intenție reiese şi din alte texte legale, respectiv art. 28 şi art. 32 din 
Legea nr 50/1991, care instituie măsura opririi lucrărilor, indiferent dacă lucrările de 
construire au fost ori nu executate în integralitatea lor. Or, în cazul în care lucrările au 
fost terminate, conform susţinerilor reclamantului, s-ar ajunge la situaţia neaplicării 
textelor legale mai sus arătate.

Altfel spus, legiuitorul stabileşte că data la care o construcţie este terminată 
nu este cea când, faptic, aceasta dobândește utilitatea pentru care a fost edificată, ci 
3  Curtea de Apel Bucureștii, Secția a VIII-a de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1398 din 13 noiembrie 
2006, in vol. Curtea de Apel Bucureștii, Culegere de practica judiciara in materie de contencios administrativ și 
fiscal, Ed. Wolters Kluwer, Bucuresti, 2007, p. 72
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doar atunci când a fost ridicată cu respectarea condițiilor de legalitate, constatate 
prin recepţia finală.

În sprijinul acestei concluzii, este şi reglementarea din art. 37 alin 2 din 
Legea nr 50/1991, conform căreia lucrările de construcţii autorizate se consideră 
finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţie şi dacă s-a 
efectuat recepţia la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor 
este obligatorie pentru toate tipurile de construcţii autorizate, inclusiv în situaţia 
realizării acestor lucrări în regie proprie. Recepţia la terminarea lucrărilor se face 
cu participarea reprezentantului administrației publice, desemnat de emitentul 
autorizaţiei de construire.

Prin urmare, termenul special de prescripţie de 2 ani nu curge de la data 
săvârşirii faptei, ci de la dată terminării construcţiei, situație însă ce nu se reduce la 
faptul material al încetării actelor de construire, ci presupune şi recepţia lucrărilor 
de construire.

Este de reținut faptul că, investită fiind cu soluționarea excepției de 
neconstituționalitate a prevederilor art. 37 alin 5 din Legea nr 50/1991, Curtea 
Constituțională a reținut în mai multe rânduri (spre exemplu, decizia nr 697/2010 
etc), că „activitatea de edificare sau desfiinţare a construcţiilor de orice natură trebuie 
să se supună rigorilor legii”, iar „regimul legal al construcţiilor nu are legătură cu 
ocrotirea dreptului de proprietate. În măsura în care, însă, (...) exercitarea dreptului 
de proprietate se abate de la prevederile legale imperative, titularul dreptului de 
proprietate va suporta sancțiunile stabilite de lege, fără a se putea apăra invocând 
principiul constituțional al ocrotirii proprietății”.4 

Susținerea recurentului în sensul că termenul de prescripţie curge de la data 
edificării construcţiei, nu numai că este contrazisă de textele legale mai sus arătate, 
dar este de natură să facă inaplicabile alte prevederi. Astfel, nu s-ar mai putea dispune 
desfiinţarea lucrărilor realizate nelegal, conform art. 32 şi art. 33 din Legea nr 
50/1991 şi totodată dispoziţiile art. 582 NCC ar fi lipsite de efecte, în situaţia în care 
constructorul de rea credință pe terenul altuia s-ar prevala de împlinirea termenului 
de prescripţie, dobândind astfel un drept (de a nu fi desființată construcția) pe care 
legiuitorul nu numai că nu-l prevede, dar care este susceptibil să atragă încălcarea 
dreptului de proprietate al celui care are terenul pe care este edificată respectivă 
construcţie.

În raport de aceste considerente, tribunalul, constatând că nu există nici un 
motiv de nelegalitate sau de netemeinicie, prev. de art. 304 pct. 1-9 c.pr.civ. şi ținând 
seama de dispozițiile art. 304 indice 1 c pr civ, în baza art. 312 alin 1 c pr civ, a 
respins recursul ca nefondat.

În niciun caz, instanța nu poate reține ca fiind incidente în cauză dispoziţiile 
art. 37, alin. 2 şi 5, de natură a împiedica începerea curgerii termenului de prescripţie, 
4  Curtea de Apel Bucureștii. Secția a VIII-a de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 19 din 12 ianuarie 
2006, in vol. Curtea de Apel Bucureștii, (), op. cit., p. 76
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ca urmare a neconsiderării finalizate a lucrării pe motiv de lipsă a autorizaţiei şi a 
recepţiei la terminarea lucrărilor, pentru următoarele motive:

Potrivit art. 37, alin. 2 din Legea 50/1991 (astfel cum era în vigoare la 
momentul constatării contravenției), „lucrările de construcţii autorizate se consideră 
finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţie şi dacă s-a 
efectuat recepţia la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor 
este obligatorie pentru toate tipurile de construcţii autorizate, inclusiv în situaţia 
realizării acestor lucrări în regie proprie. Recepţia la terminarea lucrărilor se face 
cu participarea reprezentantului administrației publice, desemnat de emitentul 
autorizaţiei de construire”.5  

Potrivit alin. 5 al aceluiași text de lege, construcțiile executate fără autorizaţie 
de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au 
efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate 
şi nu pot fi intabulate în cartea funciară. În această situație se aplică în continuare 
sancțiunile prevăzute de lege.

În primul rând, instanța urmează a reitera dispoziţiile art. 31 din Legea 
50/1991 (astfel cum era în vigoare la momentul constatării contravenției): „Dreptul 
de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 se prescrie în 
termen de 3 ani de la dată săvârşirii faptei”.

Așadar, instanța constată că toate contravenţiile prevăzute în cuprinsul 
dispozițiilor art. 26 (printre care şi contravenția reținută în sarcina petentei), sunt 
supuse, fără excepție, unui termen de prescripţie, care începe să curgă de la data 
săvârşirii faptei.

Art. 37, alin. 2 şi 5 din Legea 50/1991 (astfel cum era în vigoare la momentul 
constatării contravenției), nu pot fi interpretate în sensul că se opun începerii curgerii 
termenului de prescripţie pentru ipoteza faptelor de desfiinţare de construcţii, fără 
autorizaţie (incriminate contravențional prin disp. art. 26, alin. 1, pct. a din actul 
normativ enunțat), întrucât o asemenea interpretare ar duce la stabilirea că fiind 
imprescriptibile a acestor fapte. De altfel, prin ipoteza, marea majoritate a faptelor 
prevăzute de art. 26 din Lege, sunt realizate în lipsa autorizaţiei sau cu nerespectarea 
dispoziţiilor autorizaţiei de construcţie.6 

Astfel cum anterior s-a arătat prin dispoziţiile art. 37, se prevede expres că 
faptele contravenţionale enumerate la art. 26 sunt supuse unui termen de prescripţie 
care curge de la dată săvârşirii contravenției.

Or, legea se interpretează în sensul în care produce efecte juridice, iar nu în 
sensul în care este lipsită de efecte. A consideră că prin dispoziţiile alin. 2 şi 5 ale 
art. 37 din Legea 50/1991, termenul de prescripţie nu începe să curgă că urmare 
a nefinalizării construcţiei (consecință a lipsei autorizaţiei), ar duce la redundanța 
şi inaplicabilitatea dispozițiilor art. 31, cu consecința transformării în contravenții 
5  Curtea de Apel Bucureștii, Secția a VIII-a de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1397 din 13 noiembrie 
2006, in vol. Curtea de Apel Bucureștii (). op. cit., p. 546
6  CEDO, hotărârea din 4 octombrie 2007, cauza nr. 28.183/2003, Anghel/c./Romania
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imprescriptibile a faptelor constând în executarea sau desfiinţarea, totală ori parțială, 
fără autorizaţie, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepția celor menționate la lit. b), 
c), e) şi g), de către investitor şi executant.7 

Dispoziția art. 37 alin. 5 (conform căreia „construcțiile executate fără 
autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi cele 
care nu au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră 
finalizate şi nu pot fi intabulate în cartea funciară; în această situație se aplică în 
continuare sancțiunile prevăzute de lege”) trebuie interpretată sistematic, în contextul 
întregului art. 37, care prevede condiţiile în care lucrările autorizate sunt considerate 
finalizate şi pot fi valorificate prin înscrierea în cartea funciară. Art. 37 alin. 5 nu 
poate fi interpretat în sensul că, pentru lucrările efectuate fără autorizaţie, întrucât 
nu pot fi considerate finalizate, dreptul de sancționare este imprescriptibil, întrucât 
o astfel de interpretare ar face că art. 31 să rămână inaplicabil, cât timp art. 26 are 
în vedere numai lucrări de ridicare /desfiinţare fără autorizaţie de construire sau cu 
nerespectarea acesteia.

Așadar, instanța reține că în privința contravențiilor prevăzute de disp. art. 
26, termenul de prescripţie (de 3 ani), curge de la momentul săvârşirii faptei (în 
conformitate cu disp. art. 31).

În continuare, pentru stabilirea momentului săvârşirii faptei, instanța urmează 
a da eficientă Deciziei VII/20.11.2000, pronunțată în recursul în interesul legii, de 
Curtea Supremă de Justiție potrivit căreia „dreptul de a constata contravenţiile şi de 
a aplica amenzile prevăzute la art. 23 (actualul art. 26) din această lege se prescrie 
în termen de 2 ani (3 ani potrivit reglementării actuale) de la data săvârşirii faptei. 
În cazul construcţiilor în curs de executare, data săvârşirii faptei este dată constatării 
contravenției, iar în cazul construcţiilor finalizate, fapta se consideră săvârşită la dată 
terminării construcţiei”.

Deși dreptul de a constata şi aplica sancțiunea contravențională este prescris, 
(indiferent de forma actului normativ aplicabilă), instanța consideră util a analiza 
concursul de legi contravenţionale, generat de modificarea şi republicarea succesivă 
a Legii 51/1990, acest aspect având relevanţă în stabilirea legii contravenţionale mai 
favorabile.

Prin urmare, raportat la intervalul comiterii faptei, astfel cum anterior a fost 
stabilit, (2000-2001), instanța urmează a da eficient principiului legii contravenţionale 
mai favorabile, consacrat prin dispoziţiile art. 15, alin. 2 din Constituția României.8 

Astfel, instanţa reţine că, în fapt, aplicabilă în cauză este Legea 50/1991, 
astfel cum era în vigoare anterior momentului republicării, ca urmare a existenței 
unui termen de prescripţie a dreptului de constatare a contravenției mai redus (2 ani, 
potrivit art. 26).

Cu toate acestea, instanţa se vede obligată în a stabili care din variantele Legii 
7  Al. Negoiță, Drept administrativ si elemente de știința administrației, TUB, 1981, pag. 295.
8  Groza, Gh. Paraseanu, Reglementarea sancționării contravențiilor, Editura Științifică, Bucureștii.
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50/1991, anterior republicării este aplicabilă prezentei cauze, având în vedere că, 
în 2000, respectiv 2001 (mai precis 01.08.2001), actul normativ amintit a suferi 
modificări de natură a produce consecințe în prezenta cauză.

Astfel, instanţa reţine că, potrivit variantei actului normativ anterior datei de 
30.08.2001, dispoziţiile art. 32, corespondent al art. 37 din Legea 50/1991 (astfel 
cum era în vigoare la momentul constatării), nu cuprinde prevederile alin. 5 din acest 
din urmă text de lege, de natură a determina controverse (astfel cum s-a reținut în 
repetate rânduri în practică instanțelor de judecată) cu privire la momentul de început 
al termenului de prescripţie pentru faptele contravenţionale incriminate prin disp. 
art. 23 (respectiv 26).

Astfel, potrivit art. 32 din Legea 50/1991 (astfel cum era în vigoare anterior 
datei de 30.08.2001), „construcțiile se consideră terminate, dacă s-au realizat toate 
elementele prevăzute în autorizaţia de construire; în cazul când construcția nu a fost 
executată integral la termenul stabilit, autorizaţia se poate prelungi o singură dată, cu 
cel mult un an, de către organul care a emis-o”.

Însă, ulterior datei de 30.08.2001, dispoziţiile art. 32 au fost modificate prin 
Legea 453/2001, având următorul cuprins: „(2) Lucrările de construcţii autorizate 
se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţie 
şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor, în condiţiile legii, emiterea 
autorizaţiei de funcționari fiind condiționată de existenta procesului-verbal de 
recepție. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie şi în situaţia 
realizării lucrărilor în regie proprie; (4) Construcțiile executate fără autorizaţie de 
construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au 
efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate 
şi nu pot fi intabulate în cartea funciară. În această situație se aplică în continuare 
sancțiunile prevăzute prin prezenta lege”. 

Totodată, instanța reține că aceste dispoziții sunt preluate ulterior de cele ale 
art. 37, ulterior republicării legii (dispoziții ce au dus la o practică judiciar neunitară 
în privința momentului de început al termenului de prescripție pentru construire/
desființarea realizată fără autorizație).

Așadar, instanța reține că Legea 50/1991 (în varianta anterioară datei de 
30.08.2001), în cuprinsul art. 32, astfel cum era prevăzut anterior modificării din 
30.08.2001, și corespondent al art. 37 din Legea 50/1991, astfel cum era în vigoare 
la momentul constatării, nu cuprinde dispozițiile alin. 2 și 5 din aceste din urmă 
două texte de lege (modificate/republicate), de natură a determina controverse (astfel 
cum s-a reținut în repetate rânduri în practica instanțelor de judecată) cu privire la 
momentul de început al termenului de prescripție pentru faptele contravenționale 
incriminate prin disp. art. 23 (respectiv 26).

Așadar, având în vedere data terminării lucrărilor (2000-2001), astfel cum a 
reieșit din probatoriul administrat în cauză, pe fondul lipsei mențiunii datei săvârșirii 
contravenției din cuprinsul procesului verbal (ori a oricăror alte probe în acest sens 
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din partea intimatei), instanța va da eficiență principiului in dubio pro reo, în privința 
datei săvârșiri, urmând a considera data săvârşirii contravenţiei, data cuprinsă în 
intervalul 2000-2001, anterior modificării Legii 51/1990 (modificare realizată la data 
de 30.08.2001).

Prin urmare, cu aplicarea principiilor in dubio pro reo și a legii contravenționale 
mai favorabile, prin raportare la dispozițiile art. 23 din Legea 50/1991, astfel cum era 
în vigoare anterior datei de 30.08.2001, și având în vedere Decizia VII/20.11.2000 
(decizie ce a avut ca obiect această variantă a legii), pronunțată în recursul în interesul 
legii de Curtea Supremă de Justiție, instanța constată că lucrările au fost finalizate, 
constatarea săvârșirii contravenției fiind realizată cu mult după împlinirea termenului 
de prescripție a constatării acesteia și aplicării sancțiunii contravenționale, raportat 
la momentul terminării lucrărilor (ca moment al săvârşirii faptei).9

Mai mult sub aspectul datei săvârșirii contravenției, instanța va reține în 
concordanță cu obligativitatea mențiunilor cuprinse în art. 17 din OG 2/2001 – 
mențiuni ce atrag nulitatea actului constatator –, că acest aspect apare ca fiind un 
element esențial. 

Niciun moment, legiuitorul, prin instituirea în dispozițiile legale privind 
regimul sancțiunilor contravenționale, ce completează si alte dispoziții legale 
cuprinse in legi speciale, nu a lăsat ca data săvârșirii contravenției să fie apreciată ca 
fiind data constatării – în lipsa unei prevederi exprese în acest sens.

Pentru toate aceste considerente, instanța constată că actul sancționator 
este nelegal întocmit, urmând să admită plângerea contravențională și să anuleze 
procesul-verbal de constatare a contravenției Nr. .. din data de 29.12.2015, întocmit 
de către intimată, cu urmare a înlăturării tuturor consecințelor stabilite prin acesta.

Concluzii

În jurisprudența statelor cu tradiție în materie, s-a statuat că interesul de a 
acționa al terților împotriva actului administrativ trebuie să fie direct şi adecvat. 
În privința primului caracter, acesta se apreciază de la caz la caz, în funcție de 
proximitatea şi importanța construcţiei litigioase ori de configurația spațiului 
urbanistic afectat. Referitor la cea de-a două cerință, care trebuie îndeplinită în mod 
cumulativ, interesul trebuie să fie de ordin urbanistic, inclusiv estetic, cel de natură 
neurbanistica, de exemplu, comercială, neconferind calitate procesuală activă.

Ca în cazul oricărui alt act administrativ, şi în situaţia autorizațiilor de urbanism, 
în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, în condiţiile 
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, se poate solicita şi suspendarea 
9  Decizia nr. 409 din 14 iulie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 - 3, art. 6 – 8 
și art. 24 - 28 din Legea nr. 50/1991, publicata in M. Of. nr. 709 din 5 august 2005.

UNIVERS JURIDIC



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(31)/2017 141

acestora, separat sau prin acțiunea principală. 
De altfel, şi dispoziţiile speciale ale art. 12 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, 

disting, în mod expres, că „odată cu introducerea acțiunii se pot solicita instanței 
judecătorești suspendarea autorizaţiei de construire sau desfiinţare şi oprirea 
executării lucrărilor, până la soluționarea pe fond a cauzei”.

În jurisprudență s-a decis în mod constant faptul că valabilitatea autorizaţiei 
de construire depinde de certa dovedire a dreptului de proprietate asupra terenului pe 
care se dorește amplasarea construcţiei, că un superficiar dobândește, prin încheierea 
convenției cu proprietarul terenului ori prin acceptarea legatului, dreptul de a 
construi pe teren şi, pe această bază, poate deveni titular al autorizaţiei de construire 
sau că un concesionar al unui teren pentru construcţie (proprietate privată a statului 
ori a unităților administrativ-teritoriale) este îndrituit să obțină un asemenea act 
administrativ.

Totodată, sub raport procedural, s-a statuat că titularii dreptului de 
proprietate în indiviziune nu pot exercita fiecare în nume propriu acțiunea care 
vizează legalitatea autorizaţiei de construire eliberată pentru proprietatea comună 
indiviză (ci numai organismul de reprezentare colectivă, că de exemplu, asociația 
de proprietari de apartamente); De asemenea, vecinii unei construcţii care nu le 
afectează drepturi recunoscute de lege nu au calitate procesuală activă. Dreptul la 
acţiunea în contenciosul administrativ îl au numai persoanele fizice sau juridice, 
care sunt vătămate în drepturile lor existente şi recunoscute de lege, nu şi cele care 
solicită apărarea unor interese viitoare sau vocaţii.
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Abstract  

Pentru a îndepƖini cerinţa de ƖegaƖitate, detenţia trebuie să aibă Ɩoc 
„potriνit căiƖor ƖegaƖe”, şi anume să respecte normeƖe de fond şi de procedură 
aƖe dreptuƖui intern sau, după caz, aƖe dreptuƖui internaţionaƖ apƖicabiƖ. 
Cerinţa de ƖegaƖitate nu este îndepƖinită prin simpƖa respectare a dreptuƖui 
intern reƖeνant; trebuie ca dreptuƖ intern să se conformeze eƖ însuşi Conνenţiei, 
incƖusiν principiiƖor generaƖe enunţate sau impƖicate de aceasta. PrincipiuƖ 
securităţii juridice este atunci când se pune în discuţie priνarea de Ɩibertate. 
Este deosebit de important să se respecte principiuƖ generaƖ aƖ securităţii 
juridice. O perioadă de detenţie este, în principiu, ƖegaƖă, dacă se bazează pe 
o decizie judecătorească. O detenţie întemeiată pe o decizie judecătorească 
decƖarată uƖterior neƖegaƖă de o instanţă superioară poate rămâne νaƖidă 
în temeiuƖ dreptuƖui intern. Detenţia poate rămâne conformă cu cerinţa de 
respectare a „căiƖor ƖegaƖe” atunci când, după ce au constatat nereguƖi în 
procedura de detenţie, instanţeƖe interne au considerat-o totuşi ƖegaƖă.

Cuvinte cheie: situaţia juridică, cerinţa de ƖegaƖitate, dreptuƖ internaţionaƖ, 
instanţă superioară, norme de fond şi de procedură aƖe dreptuƖui.

Abstract

In order to meet the requirement of impunity, detention must have a 
„reasonable right”, namely to abide by the normal and procedural rules 
of the domestic law, or, as the case may be, internationally applicable. The 
requirement of sanity is not fulfilled by simply respecting the domestic good 
law; the internal law must comply with the Concept itself, including the 
general principles outlined or implied by it. The principle of legal certainty 

LEGALITATEA DETENȚIEI

THE LEGALITY OF DETENTION
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is when it comes to the prize of freedom, it is particularly important to adhere 
to the principle of genera of legal certainty. A period of detention is basically 
„lethargic” if it is based on a court order. A detention based on a poor court 
order that is not sufficient for a higher court may remain inadequate in internal 
justice. Detention may remain in line with the requirement of respect for 
„harsh illness” when, after finding irregularities in the detention procedure, 
domestic courts have considered it to be a rash.

 Keywords: The legal situation, the requirement of sanity, the 
international law, the superior court, the substantive and procedural 
rules.

Pentru a îndeplini cerinţa de ƖegaƖitate, detenţia trebuie să aibă Ɩoc „potriνit 
căiƖor ƖegaƖe”, şi anume să respecte normeƖe de fond şi de procedură aƖe 

dreptuƖui intern sau, după caz, aƖe dreptuƖui internaţionaƖ apƖicabiƖ. De exempƖu, 
Curtea a concƖuzionat că a fost încăƖcat art. 5 într-o cauză în care autorităţiƖe nu 
au soƖicitat preƖungirea unei ordonanţe de arestare în termenuƖ preνăzut de Ɩege 
(G.K. împotriνa PoƖoniei, pct. 76). În schimb, a considerat că pretinsa încăƖcare a 
unei circuƖare priνind metodeƖe de anchetare foƖosite pentru anumite categorii de 
infracţiuni nu puneau sub semnuƖ întrebării νaƖiditatea temeiuƖui juridic intern pe 
care s-au bazat arestarea şi detenţia uƖterioară a recƖamantuƖui (TaƖat Tepe împotriνa 
Turciei, pct. 62)1. 

Deşi Ɩe reνine, în primuƖ rând, autorităţiƖor naţionaƖe, în speciaƖ instanţeƖor, 
sarcina de a interpreta şi de a apƖica dreptuƖ intern, situaţia este diferită atunci când 
nerespectarea acestuia poate atrage după sine o încăƖcare a Conνenţiei. Aceasta este 
în speciaƖ situaţia cauzeƖor aƖ căror obiect îƖ constituie art. 5 § 1 din Conνenţie şi 
Curtea trebuie aşadar să exercite un anumit controƖ pentru a examina dacă dreptuƖ 
intern a fost respectat. Pentru a face acest Ɩucru, Curtea trebuie să ia în considerare 
situaţia juridică aşa cum se prezenta Ɩa momentuƖ respectiν.

Cerinţa de ƖegaƖitate nu este îndepƖinită prin simpƖa respectare a dreptuƖui intern 
reƖeνant; trebuie ca dreptuƖ intern să se conformeze eƖ însuşi Conνenţiei, incƖusiν 
principiiƖor generaƖe enunţate sau impƖicate de aceasta. 

PrincipiiƖe generaƖe impƖicate de Conνenţie Ɩa care face trimitere jurisprudenţa 
referitoare Ɩa art. 5 § 1 sunt: principiuƖ statuƖui de drept şi, conexe acestuia, principiuƖ 
securităţii juridice, principiuƖ proporţionaƖităţii şi principiuƖ protecţiei împotriνa 
arbitraruƖui, protecţia împotriνa arbitraruƖui reprezentând cu atât mai muƖt scopuƖ 
art. 5.

PrincipiuƖ securităţii juridice este atunci când se pune în discuţie priνarea 
de Ɩibertate; este deosebit de important să se respecte principiuƖ generaƖ aƖ securităţii 
juridice. În consecinţă, este esenţiaƖ să fie cƖar definite condiţiiƖe Ɩipsirii de Ɩibertate 
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în temeiuƖ dreptuƖui intern şi ca Ɩegea însăşi să fie preνizibiƖă în apƖicarea sa, spre a 
întruni criteriuƖ de „ƖegaƖitate” stabiƖit de Conνenţie, care impune ca orice Ɩege să 
fie suficient de precisă pentru a permite indiνiduƖui – înconjurându-se Ɩa neνoie de 
consiƖieri pregătiţi – să preνadă, într-un mod rezonabiƖ, în circumstanţeƖe cauzei, 
consecinţeƖe ce pot deriνa dintr-un anume act. 

Curtea a statuat în speciaƖ că practica menţinerii unei persoane în detenţie ca 
urmare a depunerii unui act de acuzare, practică ce nu se bazează pe nicio dispoziţie 
ƖegisƖatiνă sau jurisprudenţă internă specifică, constituie o încăƖcare a art. 5 § 1. 
De asemenea, a considerat că prelungirea automată a arestuƖui preνentiν, practic 
neaνând niciun temei ƖegisƖatiν precis, este contrară art. 5 § 1. În schimb, a constatat 
că reţinerea unei persoane pe baza unei hotărâri a unei instanţe de instrucţie a apeƖuƖui 
care a soƖicitat informaţii supƖimentare fără să se fi pronunţat oficiaƖ asupra menţinerii 
în detenţie nu constituie o încăƖcare a art. 5. DispoziţiiƖe cărora autorităţiƖe Ɩe dau 
interpretări contradictorii care se excƖud reciproc nu îndepƖinesc cerinţa de „caƖitate 
a Ɩegii” impusă de Conνenţie. Cu toate acestea, nu este de competenţa Curţii, în Ɩipsa 
unei jurisprudenţe reƖeνante, să ofere propria sa interpretare a dreptuƖui naţionaƖ, 
motiν pentru care Curtea este reticentă în a concƖuziona că instanţeƖe interne nu au 
acţionat potriνit căiƖor ƖegaƖe. 

Deşi noteƖe νerbaƖe constituie o sursă de drept internaţionaƖ, detenţia unui 
echipaj în temeiuƖ unor astfeƖ de note nu este ƖegaƖă în sensuƖ art. 5 § 1 din Conνenţie, 
întrucât nu sunt suficient de precise şi preνizibiƖe. Lipsa unei menţiuni exprese care 
să autorizeze arestarea şi detenţia membriƖor unui echipaj încaƖcă criteriiƖe securităţii 
juridice şi predictibiƖităţii preνăzute de art. 5 § 1 din Conνenţie.  

Protecţia împotriνa arbitraruƖui. În pƖus, orice priνare de Ɩibertate trebuie să 
fie conformă cu scopuƖ urmărit de art. 5: protejarea indiνiduƖui împotriνa arbitrariuƖui. 
Noţiunea de „arbitrar” de Ɩa art. 5 § 1 se extinde dincoƖo de Ɩipsa de conformitate cu 
dreptuƖ naţionaƖ, astfeƖ încât o priνare de Ɩibertate poate fi ƖegaƖă în temeiuƖ dreptuƖui 
intern, fiind în aceƖaşi timp arbitrară şi, prin urmare, contrară Conνenţiei.  Noţiunea 
de arbitrar νariază într-o anumită măsură, în funcţie de tipuƖ detenţiei în cauză. 
Curtea a indicat faptuƖ că arbitrariuƖ poate apărea atunci când există un eƖement de rea 
credinţă sau de înşeƖăciune din partea autorităţiƖor; atunci când ordonanţa de pƖasare 
în detenţie şi de executare a acesteia nu se potriνesc într-adeνăr cu scopuƖ restricţiiƖor 
autorizate de aƖineatuƖ reƖeνant aƖ art. 5 § 1; atunci când nu există nicio Ɩegătură între 
motiνuƖ inνocat pentru priνarea de Ɩibertate autorizată şi ƖocuƖ şi regimuƖ de detenţie; 
şi atunci când nu există nici o reƖaţie de proporţionaƖitate între motiνuƖ detenţiei 
inνocat şi detenţia în cauză. 

CeƖeritatea cu care instanţeƖe interne înƖocuiesc o ordonanţă de arestare care 
fie a expirat, fie a fost judecată ca şi defectuoasă constituie un aƖt factor reƖeνant în 
a aprecia dacă detenţia unei persoane trebuie sau nu să fie considerată arbitrară1. 
1  GHID PRIVIND ARTICOLUL 5 – DREPTUL LA LIBERTATE ŞI LA SIGURANŢĂ, Consiliul Europei/Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, 2014, p. 7.
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AstfeƖ, Curtea a considerat, în contextuƖ Ɩit. c), că o perioadă mai mică de o Ɩună între 
expirarea ordonanţei iniţiaƖe de arestare şi pronunţarea unei noi ordonanţe motiνate 
– după retrimiterea cauzei de instanţa de apeƖ către o instanţă inferioară – nu face 
ca detenţia Ɩa care a fost supus recƖamantuƖ să fie arbitrară. Dimpotriνă, o perioadă 
mai mare de Ɩa retrimiterea cauzei de o instanţă de apeƖ către o instanţă inferioară, în 
care recƖamantuƖ a rămas într-o stare de incertitudine cu priνire Ɩa motiνeƖe detenţiei 
saƖe, coroborată cu absenţa unui termen în care instanţa inferioară să reexamineze 
ƖegaƖitatea detenţiei, a fost considerată ca făcând arbitrară detenţia recƖamantuƖui. 

O perioadă de detenţie este în principiu „ƖegaƖă” dacă se bazează pe o decizie 
judecătorească. O detenţie întemeiată pe o decizie judecătorească decƖarată uƖterior 
neƖegaƖă de o instanţă superioară poate rămâne νaƖidă în temeiuƖ dreptuƖui intern. 
Detenţia poate rămâne conformă cu cerinţa de respectare a „căiƖor ƖegaƖe” atunci 
când, după ce au constatat nereguƖi în procedura de detenţie, instanţeƖe interne au 
considerat-o totuşi ƖegaƖă. EνentuaƖeƖe Ɩacune priνind motiνarea mandatuƖui de 
arestare nu afectează în mod obƖigatoriu perioada detenţiei neƖegaƖe, în sensuƖ art. 
5 § 1. Curtea face distincţie între acteƖe instanţeƖor interne care ţin de competenţa 
acestora şi ceƖe care constituie o depăşire a acesteia. Curtea a considerat că nu sunt 
νaƖide în mod eνident ordonananţeƖe de arestare pronunţate în dosare în care partea 
în cauză nu a fost în mod corespunzător informată despre organizarea unei şedinţe 
de judecată, sau în care instanţeƖe interne nu au efectuat o anchetă priνind resurseƖe 
impuse de ƖegisƖaţia naţionaƖă, sau în care instanţeƖe inferioare nu au examinat 
suficient dacă măsuri (aƖteƖe decât detenţia) puteau fi Ɩuate în considerare. 

În schimb, Curtea a considerat ƖegaƖă o detenţie pronunţată într-o cauză în 
care nu s-a stabiƖit că acteƖe instanţeƖor interne au fost „neƖegaƖe în mod grosoƖan şi 
eνident”.  

PrincipiuƖ este afirmat şi chiar repetat: „Orice persoană are dreptuƖ Ɩa Ɩibertate 
şi Ɩa siguranţă”, apoi „Nimeni nu poate fi Ɩipsit de Ɩibertatea sa, cu excepţia...” 

Aşa cum preνede reguƖa în materie de interpretare a tratateƖor, a fortiori atunci 
când acest tratat se doreşte un gardian aƖ drepturiƖor omuƖui, Curtea a interpretat 
întotdeauna principiuƖ în mod extensiν, iar excepţiiƖe, în mod restrictiν şi Ɩimitatiνe2.

În reaƖitate, există o condiţie/excepţie cu caracter generaƖ, şi şase cazuri sau 
categorii de cazuri specifice.

În toate cazuriƖe unde este posibiƖ, priνarea de Ɩibertate trebuie să se facă 
„potriνit căiƖor ƖegaƖe”. 

Această formuƖă, care este, în mod eνident, o garanţie fundamentaƖă împotriνa 
arbitraruƖui, şi care trimite Ɩa noţiunea foarte generaƖă a „preeminenței dreptului”, 
soƖemn enunţată în PreambuƖuƖ Conνenţiei, are o consecinţă interesantă din punct de 
νedere juridic: ea permite înfrângerea principiuƖui subsidiarităţii pe care Ɩ-am eνocat 
mai înainte. 

Întrucât respectarea căiƖor ƖegaƖe este preνăzută chiar de Conνenţie, în mod 
2  Ibidem, p. 8.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(31)/2017 147

simetric „nerespectarea dreptuƖui intern antrenează o abatere de Ɩa Conνenţie”; deci, 
cu toate că Ɩe reνine „autorităţiƖor naţionaƖe, şi mai aƖes instanţeƖor judecătoreşti, 
în primuƖ rând, să interpreteze şi să apƖice dreptuƖ intern”, „Curtea poate şi trebuie 
să exercite un anumit controƖ pentru a νerifica dacă dreptuƖ intern a fost întru totuƖ 
respectat”3. 

Drept exempƖu, ca urmare a exercitării acestui controƖ, în cauza TsirƖis şi 
KouƖoumpas νs. Grecia (hotărâre din anuƖ 1997), Curtea Europeană a DrepturiƖor 
OmuƖui a decis că s-a încăƖcat articoƖuƖ 5 aƖ Conνenţiei. Ea a considerat, într-adeνăr, 
că punerea în detenţie a doi miniştri ai cuƖtuƖui Martorii Ɩui Iehoνa a fost făcută cu 
încăƖcarea dreptuƖui intern, deci nu potriνit căiƖor ƖegaƖe, în contradicţie cu soƖuţia 
pronunţată de jurisdicţiiƖe naţionaƖe din Grecia. 

Mai muƖt, jurisprudenţa Curţii noastre nu se muƖţumeşte cu respectarea 
normeƖor de drept materiaƖ şi de procedură din ƖegisƖaţia naţionaƖă. Ea cere, în pƖus, ca 
orice priνare de Ɩibertate să fie conformă scopuƖui articoƖuƖui 5, protejarea indiνiduƖui 
împotriνa arbitraruƖui4. 

3  Dumitrascu MiһaеƖa Augustina, Roxana Mariana Popеscu, DrеptuƖ Uniunii Еuropеnе. Sintеzе si apƖicatii. Еditia 
a II-a, rеνazuta si adaugită, Еditura UniνеrsuƖ Juridic, Bucurеști, 2015, p. 43.
4  Hotărârea Benham vs. Regatul Unit din 1996.
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Abstract  

Adaptarea şi integrarea socială este posibilă şi este eficientă numai în 
totaƖitatea acţiuniƖor serνiciiƖor medicaƖe, organeƖor de justiţie, eforturiƖor 
pedagogiƖor şi psihoƖogiƖor, ƖucrătoriƖor sociaƖi. ProbabiƖitatea cea mai mare 
de recidiνă/săνârşirea repetată a deƖictuƖui este în primuƖ an după eƖiberarea 
subiectuƖui. Acest an trebuie să deνină un an de reabiƖitare sociaƖă a subiectuƖui 
eƖiberat axată pe:

• asigurarea sociaƖ-ƖegisƖatiνă în condiţiiƖe νieţii „noi”;
• asigurarea controƖuƖui sociaƖ, prin care se urmărește verificarea și 

asigurarea condițiilor necesare corespunderii comportamentuƖui subiectuƖui 
reabiƖitat aşteptăriƖor/expectaţiiƖor sociaƖe;

• Contribuirea procesului de consoƖidare a ƖegăturiƖor pozitiνe a 
persoanei reabiƖitate cu mediuƖ sociaƖ.

Principiile a căror realizare favorizează perfecţionarea ƖucruƖui 
socioƖogic, psihoƖogic şi educaţionaƖ:

• respectarea priorităţii νaƖoriƖor generaƖ umane, apropierea de 
standareƖe mondiaƖe νizând toate eƖementeƖe structuraƖe aƖe sistemuƖui sociaƖ;

• abordarea diferenţiată/indiνiduaƖă a condiţiiƖor de νiaţă a 
deƖincνenţiƖor în dependenţă de protecţia ƖegisƖatiνă, obiectiνeƖe moraƖe şi 
juridice, starea de sănătate şi protecţia sociaƖă existentă;

ROLUL ORGANIZAŢIILOR 
NEGUVERNAMENTALE 

DE REINTEGRARE A DEȚINUȚILOR 

THEY WILL BE THE NON-
GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

FOR THE REINTEGRATION 
OF DETAINEES
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• atitudinea umană faţă de deƖincνenţi, excƖuderea dictatuƖui şi a tuturor 
factoriƖor care duc Ɩa dezumanizarea reƖaţiiƖor;

• respectarea principiƖuƖui Ɩibertăţii conştiinţei şi orientării reƖigioase.
PosibiƖităţiƖe ONG-Ɩor în integrarea postpenitenciară:
• asigurarea protecţiei foştiƖor deţinuţ;
• consiƖierea moraƖ-psihoƖogică;
• crearea unui serνiciu muƖtidiscipƖinar speciaƖiizat: Centru de pƖasament 

temporar/aziƖ pentru reintegrarea sociaƖă a persoaneƖor eƖiberate din detenţie 
rămase fără famiƖie şi Ɩipsite de Ɩoc de trai cu asistenţă diferenţiată pe niνeƖe, 
în funcţie de eforturiƖe personaƖe pentru reintegrare reaƖizate.

Cuvinte-cheie:  serνiciu muƖtidiscipƖinar, centru de pƖasament, reintegrarea 
sociaƖă, deƖincνenţi, protecţia ƖegisƖatiνă.

Abstract  

Societal adaptation and integration is possible and is effective only in all 
medical, medical, justice, pedagogical and psychological, psychological and 
social activities. The greatest probability of recidivism / repeated recurrence 
is in the first place after the subject’s presentation. This year must be a year of 
societal rehabilitation to be focused on:

• Ensuring sociaƖ-ƖеgisƖаνа under the conditions of “new” nets;
• Ensuring social control, compliance with the behavior of the subject 

re-enforced expectation / social expectation;
• Contributing to the process of consoli- dation of the positive 

reassurance of the person with the social environment.
Principles, the development of which improves the socio-philological, 

psychological and educational improvement:
• respecting the priority of generating humanity, the proximity to the 

standard of living by all the emails of structured systems;
• Differentiated / indi vidual approach to de fi nitional health conditions, 

depending on the protection of health, legal and moral objec tions, health 
status and existing social protection;

• the human attitude towards deafincens, the dictatorship exclusion and 
all the factors that lead to a dehumanisation;

• respecting the principle of the freedom of consciousness and good 
orientation.

Possibilities of NGOs in post-penitentiary integration:
• ensuring the protection of the former detainee;
• mental-psychological counselling;
• Creation of a specially tailored service: Temporary / AziƖ rehabilitation 

center for the social reintegration of people who have been released from 
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detention without family and living conditions with differentiated care for a 
few, depending on personal efforts for reintegration.

Keywords: Servicing, socializing, sociable reintegration, self-defense, 
shelter protection.

Adaptarea şi integrarea sociaƖă este posibiƖă şi este eficientă numai în 
totaƖitatea acţiuniƖor serνiciiƖor medicaƖe, organeƖor de justiţie, eforturiƖor 

pedagogiƖor şi psihoƖogiƖor, ƖucrătoriƖor sociaƖi.
AsistentuƖ sociaƖ poate să se manifeste în caƖitate de mediator în ƖucruƖ 

echipei muƖtidiscipƖinare:
- asistentuƖ sociaƖ;
- ƖucrătoruƖ de poƖiţie;
- ƖucrătoruƖ organeƖor de justiţie;
- pedagoguƖ;
- psihoƖoguƖ;
- medicuƖ.
ProbabiƖitatea cea mai mare de recidiνă/săνârşire a repetată a deƖictuƖui 

este în primuƖ an după eƖiberarea subiectuƖui. Acest an trebuie să deνină un an de 
reabiƖitare sociaƖă a subiectuƖui eƖiberat axată pe:

• Asigurarea sociaƖ-ƖegisƖatiνă în condiţiiƖe νieţii “noi”;
• Asigurarea controƖuƖui sociaƖ, coresunderii comportamentuƖui subiectuƖui 

reabiƖitat aşteptăriƖor/expectaţiiƖor sociaƖe;
• Contribuirea procesuƖui de consoƖidare a ƖegăturiƖor pozitiνe a persoanei 

reabiƖitate cu mediuƖ sociaƖ.
PrincipiiƖe, reaƖizarea cărora faνorizează perfecţionarea ƖucruƖui socioƖogic, 

psihoƖogic şi educaţionaƖ:
• respectarea priorităţii νaƖoriƖor generaƖ umane, apropierea de standareƖe 

mondiaƖe νizând toate eƖementeƖe structuraƖe aƖe sistemuƖui sociaƖ;
• abordarea diferenţiată/indiνiduaƖă a condiţiiƖor de νiaţă a deƖincνenţiƖor în 

dependenţă de protecţia ƖegisƖatiνă, obiectiνeƖe moraƖe şi juridice, starea de sănătate 
şi protecţia sociaƖă existentă;

• atitudinea umană faţă de deƖincνenţi, excƖuderea dictatuƖui şi a tuturor 
factoriƖor care duc Ɩa dezumanizarea reƖaţiiƖor;

• respectarea principiƖuƖui Ɩibertăţii conştiinţei şi orientării reƖigioase.
Reeşind din aceste principii, direcţiiƖe principaƖe de actiνitate aƖe asistentuƖui 

sociaƖ în cadruƖ reabiƖitării postpenitenciare sunt:
• asigurarea protecţiei şi reaƖizarea drepturiƖor ƖegaƖe aƖe foştiƖor deţinuţi;
• restabiƖirea ƖegăturiƖor sociaƖe pierdute;
• prognozarea perspectiνeƖor indiνiduaƖe;
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• asistenţa moraƖ-psihoƖogică;
• asigurarea actiνităţii de muncă, ocupaţiiƖor posibiƖe, etc.
PosibiƖităţiƖe ONG-Ɩor în integrarea postpenitenciară:
• asigurarea protecţiei foştiƖor deţinuţ:
- protecţie sociaƖă: asistenţă în restabiƖirea ƖegăturiƖor pozitiνe cu famiƖia, 

persoaneƖe de contact (este bineνenit să se înceapă în perioada detenţiei); încadrare 
în programe de instruire, profesionaƖizare, recicƖare. Aici pot să se impƖice ONG-
uriƖe care prestează serνicii de instruire, de asistenţă şi consƖiere a famiƖiiƖor.

- asigurarea controƖuƖui sociaƖ după comportamentuƖ deţinutuƖui eƖiberat. 
În acest domeniu de interνenţie pot să se impƖice şi ONG-uriƖe speciaƖizate pentru 
prestarea serνiciiƖor sociaƖe speciaƖizate, care Ɩucrează cu diνerse categorii de 
persoane afƖate în risc sau cu potenţiaƖ risc: ONG-uri de tineret, care Ɩucrează în 
domeniuƖ preνenirii narcomaniei, etc.

- monitorizarea procesuƖui de respectare a drepturiƖor omuƖui –ONG-uriƖe 
care funcţionează în domeniuƖ ƖegisƖatiν.

• consiƖierea moraƖ-psihoƖogică:
- reabiƖitarea personaƖităţii fostuƖui deţinut;
- ajutor în restabiƖirea ƖegăturiƖor sociaƖe deregƖate: diνerse serνicii 

consuƖtatiνe.
• crearea unui serνiciu muƖtidiscipƖinar speciaƖiizat: Centru de pƖasament 

temporar/aziƖ pentru reintegrarea sociaƖă a persoaneƖor eƖiberate din detenţie rămase 
fără famiƖie şi Ɩipsite de Ɩoc de trai cu asistenţă diferenţiată pe niνeƖe, în funcţie de 
eforturiƖe personaƖe pentru reintegrare reaƖizate.

AνantajeƖe impƖicării ONG-uriƖor în integrarea postpenitenciară:
• Ɩărgesc aria de infƖuienţă de rând cu impƖicaţiiƖe guνernamentaƖe;
• compƖetează goƖuriƖe în sistemuƖ de protecţie guνernamentaƖă existent;
• crează posibiƖităţi de comunicare nonformaƖă, confidenţiaƖă;
• crează posibiƖitate pentru impƖicarea societăţii ciνiƖe în proceseƖe de 

reintegrare sociaƖă pentru contingentuƖ dat.
 ProbƖeme şi obstacoƖe în participarea ONG-Ɩor în integrarea postpenitenciară:
• Ɩipsa serνiciiƖor speciaƖizate pentru asistenţa persoaneƖor în procesuƖ 

reintegrării postpenitenciare, Ɩipsa structuriƖor/speciaƖiştiƖor în structuriƖe teritoriaƖe 
care ar coordona serνiciiƖe de reintegrare postpenitenciară;

• număruƖ extrem de mic de ONG-uri care actiνează în domeniuƖ dat;
• incapacitatea accesuƖui în mediiƖe penitenciare, Ɩa deţinuţi pentru participare 

Ɩa pregătirea Ɩor pentru eƖiberare, stabiƖirea contacteƖor;
• Ɩipsa bazei ƖegisƖatiνe care ar preνedea posibiƖitatea impƖicării societăţii 

ciνiƖe în proceseƖe de reeducare şi reintegrare a deţinuţiƖor.
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Rezumat 

Tensiunea dintre politica de azil și drepturile omului a fost evidentă 
în ultimii ani. Acest articol prezintă aspecte relevante actuale de la nivelul 
Uniunii Europene. Cifrele persoanelor care se află în nevoie de protecție 
internațională pe teritoriul Europei evidențiază importanța acestui domeniu. 
Autoritățile au depus eforturi pentru gestionarea situației, însă este nevoie de 
corecții și nu există un răspuns perfect la această criză.

Abstract 

The tension between asylum policy and human rights has been evident in 
recent years. This article presents current relevant issues at EU level. Figures 
of people in need of international protection across Europe highlight the 
importance of this area. Authorities have made efforts to manage the situation, 
but corrections are needed and there is no perfect response to this crisis.

Keywords: European Union, human rights, asylum policy, asylum seeker, 
justice

Uniunea Europeană urmărește să garanteze și să promoveze valorile sale. 
Printre acestea, alături de libertate, democrație, egalitate și statul de 

drept, se numără și drepturile fundamentale2, așa cum sunt prevăzute și garantate de 

1  Doctorand S.N.S.P.A-Științe Administrative, membru al Institutului European de Drept, Viena 
2  A se vedea  Irina Moroianu Zlătescu, Drepturile Omului-un sistem în evoluție, Ed. IRDO, București, 2008, p.12 
și urm.

ABORDAREA LA NIVEL EUROPEAN  
A DREPTURILOR OMULUI  

ȘI A POLITICII DE AZIL

ASYLUM POLICY AND HUMAN 
RIGHTS AT EUROPEAN LEVEL
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Convenția Europeană a Drepturilor Omului3 și care rezultă din constituțiile naționale 
ale statelor. Ele reprezintă principii generale ale dreptului Uniunii.4

În ultimii ani, drepturile şi libertăţile omului au încetat să mai fie doar subiecte 
dezbătute conjunctural, în special în presă, ci au determinat ample mutaţii în 
dezvoltarea statelor lumii5. 

Tensiunea dintre o abordare bazată pe drepturile omului și politica în materie 
de azil a fost evidentă în ultimii ani. Apreciem că o cunoaștere mai profundă a acestor 
aspecte este vitală pentru proiectarea unor răspunsuri ce contribuie la îmbunătățirea 
acțiunilor în materie, în condițiile în care  Europa a devenit un continent țintă pentru 
imigrație și azil. Astfel, sosirile au fost fără precedent la frontierele sale și numărul 
persoanelor care au solicitat acordarea unei forme de protecție internațională 6 s-a 
amplificat. 

Politica comună a Uniunii în ceea ce privește dreptul de azil are scopul de a 
oferi „un statut corespunzător oricărui resortisant dintr-o țară terță, care are nevoie de 
protecție internațională și de a asigura respectarea principiului nereturnării”.7 Evident 
că această politică este în conformitate cu reglementările Convenției de la Geneva 
de la 28 iulie 1951 și cu Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiaților, 
precum și cu alte tratate din domeniu. 

Printre motivele care au stat la baza numărului mare de solicitări de acordare 
a unei forme de protecție amintim conflictele din statele de origine, în principal în 
Siria și Irak, precum și lipsa securității și respectării drepturilor fundamentale  în 
țări precum Afganistan, Eritreea8 ș.a. Evenimentele din aceste state constituie o 
amenințare globală și fără precedent pentru pacea și securitatea internațională. 

Dincolo de interesele politice, civilii au fost cei afectați. Violența în Siria a 
continuat în ciuda eforturilor internaționale de a se înceta acțiunile ce pun în pericol 
viața populației. Forțele guvernamentale și, de cealaltă parte, organizațiile extremiste 
au efectuat atacuri deliberate și nediscriminatorii asupra civililor, vizând inclusiv 
case, piețe, școli și spitale, folosind explozivi de zonă largă, bombe de baril, muniții 
cu dispersie, arme incendiare și substanțe inflamabile.9 Regimul sirian a folosit cel 
puțin 13 tipuri de muniții cu dispersie, interzise pe plan internațional, în peste 400 de 
atacuri asupra zonelor deținute de opoziție între iulie 2012 și august 2016. Acestea 
3  Ratificată de România prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 135 din 31 mai 1994.
4  În acest sens a se vedea art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană
5  Victoria Cristiean, “Respectarea demnităţii umane”– principiu definitoriu pentru statul de drept, în Exercitarea 
dreptului la nediscriminare și egalitate de șanse în societatea contemporană, NEDES 2016, Ed. Pro Universitaria, 
București, 2016, p. 229.
6  În legislația UE denumirea de «solicitant de protecție internațională» este reglementată astfel,  Un resortisant al 
unei țări terțe sau un apatrid care a depus o cerere de protecție internațională  cu privire la care nu a fost încă adoptată 
o decizie finală (Directiva privind procedurile de azil(2013/32 / UE), 2   Articolul 2 litera (c)).
7  Art. 78 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.
8  După ce Uniunea Europeană a dat Eritreei un pachet de ajutor de 200 milioane euro (aproximativ 220 milioane 
dolari SUA) în anul 2015, pentru a încerca să stopeze migrația, Parlamentul European și-a exprimat, în martie, 
opoziția și „îngrijorarea profundă față de starea deplorabilă a drepturilor omului și absența completă a statului de 
drept și a libertății mass-media ... «.
9  Human Rights Wtch https://www.hrw.org/,Siria
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au condus la uciderea și rănirea civililor, inclusiv a copiilor, încălcându-se astfel  
convențiile internaționale în materie.10 Organizațiile extremiste au fost responsabile 
pentru abuzuri, inclusiv atentatele cu bombă asupra țintelor civile, răpiri, detenții 
arbitrare, execuții și asedii ilegale. Femeile și fetele continuă să se confrunte cu 
discriminări și restricții severe, inclusiv cu privire la libertatea lor de mișcare în 
zonele deținute de aceste organizațiile extremiste. Mai mult, blocarea ajutorului 
umanitar a fost prezentă și a continuat pe tot parcursul conflictului.11 

Astfel, condițiile umane din zonele asediate pe parcursul conflictelor s-au 
deteriorat rapid. În căutarea disperată a siguranței, un număr din ce în ce mai mare de 
persoane s-a îndreptat către Europa.

În situația unei mobilități intense a grupurilor de persoane, mișcările 
solicitanților de azil s-au intersectat cu imigranții. Reamintim că distincția 
fundamentală dintre cele două categorii este că primii nu mai beneficiază de protecția 
statului de origine și au fost constrânși să plece în urma persecuției, a gravei violări 
a drepturilor fundamentale, iar ce-a de-a doua categorie beneficiază de protecția 
statului de origine și părăsirea teritoriului statului de origine a fost voluntară, cu 
precădere în căutarea unor oportunități de viață mai bune.12 

Statele membre  au fost puse în fața unei situații fără precedent  și au depus 
eforturi pentru  a asigura condiții demne de primire, sisteme de azil adaptate nevoilor 
de protecție și soluții durabile. Astfel, această creștere a numărului indivizilor a 
generat o conștientizare a nevoilor persoanelor în cauză și aplecarea asupra protecției 
lor, în contextul drepturilor omului. Cererile de protecție internațională depuse de 
cetățenii sirieni au predominat în statele europene. Acestea au  fost de 952.511  în 
perioada aprilie 2011- iulie 201713. Totuși, în Turcia, autoritățile au înregistrat, până 
la data de 3 noiembrie 2016, un număr de 2.764.500 cereri din partea solicitanților de 
naționalitate siriană, o cifră mult mai mare decât cea înregistrată la nivelul Uniunii.  

Conform datelor EASO, în iulie 2017, au fost 58.779 de cereri pentru protecția 
internațională în UE +. Această cifră reflectă o tendință stabilă în comparație cu luna 
iunie, dar numărul a fost în scădere față de luna iulie 201614.
O atenție deosebită s-a acordat persoanelor vulnerabile. La începutul anului 2016, organizațiile internaționale au 
raportat că o medie de doi copii s-au înecat în fiecare zi din septembrie 2015. În aceste condiții, aplicabilitatea 
măsurilor pentru garantarea dreptului la viață a căpătat o altă dimensiune și s-au făcut eforturi pentru a asigura o 
10 Ibidem
11 Conform ONU, Guvernul sirian a solicitat agențiilor de ajutorare să treacă printr-un sistem birocratic de aprobare 
pentru a obține autorizații înainte de a accesa aceste zone. Secretarul general al ONU a spus că, chiar și în zonele în 
care a fost acordat ajutorul, guvernul sirian a eliminat articolele de salvare din convoaie. Doar în februarie, guvernul 
a împiedicat 80.000 de articole medicale, inclusiv truse de urgență, antibiotice și alte medicamente, să intre în zonele 
asediate. 
12  A se vedea Alexandra Bucur, Dreptul la protecție în contextul internațional actual, Revista Drepturile omului, 
nr.4/2016, Ed. IRDO, p. 40-44.
13  Datele sunt pentru cele 28 de state membre ale UE plus Norvegia și Elveția (UE +. În măsura în care este posibil, 
statistica reflectă   cererile de azil ce au fost depuse pentru prima dată, însă  ar putea include și o parte a  cererilor 
repetate, ce au fost depuse în aceeași țară sau în țări diferite. 
Syria Regional Refugee Response http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php

14  Latest asylum trends – July 2017, /www.easo.europa.eu
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protecție efectivă a acestuia, fiind, evident,  unul dintre drepturile fundamentale protejate la nivel internațional15 și 
regional. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului garantează dreptul la viață oricărei ființe umane, nu numai 
propriilor cetățeni, ci tuturor celor ce se află sub jurisdicția părților. Astfel, statele au obligația de a acționa pentru  a 
preveni pierderile de vieți, și de a întreprinde măsuri atunci când acestea pot fi prevăzute. Mai mult, art. 53 din Carta 
Drepturilor Fundamentale  rezervă, în esență, competența părților contractante de a stabili standarde mai înalte de 
protecție a drepturilor fundamentale decât cele garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Pe de altă parte, chiar și în cele mai dificile situații, cum ar fi lupta împotriva 
terorismului sau a crimei organizate, Convenția interzice în termeni absoluți tortura, 
pedepsele și tratamentele inumane sau degradante16. Evident că nu toate tipurile de 
tratament dur se încadrează în sfera de aplicare a art. 3. Acesta trebuie să atingă un 
nivel de severitate minim și depinde de circumstanțele în care a avut loc, cum ar 
fi durata sa, natura, modul de punere în aplicare, efectele s.a. Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului a subliniat că  art. 3 coroborat cu art. 1 al Convenției trebuie 
să permită asigurarea unei protecții eficace, în special pentru membrii vulnerabili 
ai societății și ar trebui să includă măsuri rezonabile pentru prevenirea relelor 
tratamente17.

Apreciem că sistemul de azil nu este un panaceu; acesta este menit să fie 
găsit mai mereu imperfect deoarece trebuie adaptat permanent la noile evoluții în 
această materie. În ciuda unei astfel de imperfecțiuni, eforturile au fost ridicate și 
au fost făcute corecții, acolo unde realitatea a cerut-o.18 În acest sens, atât Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, cât și Curtea de Justiție a Uniunii Europene au 
elaborat jurisprudențe extinse cu privire la detenția resortisanților țărilor terțe și a 
solicitanților de azil. Cu fiecare decizie sau hotărâre privind detenția administrativă 
a solicitanților de azil sau migranții ilegali, statele membre implementează nu 
numai legislația UE19, dar cel mai adesea și articolul 5 din Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului (CEDO) și dispozițiile naționale constituționale și/sau legale20. 
Astfel, interferența dintre sistemele majore de protecție prevăzute de legislația UE, 
CEDO și legislația națională se transformă într-un cadru juridic foarte complex21. 
15  De asemenea, Convenția privind drepturile civile și politice (ICCPR) stipulează că fiecare ființă umană are un 
drept inerent la viață (articolul 6)
16  . Aspecte reglementate de articolul 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
17  A se vedea cauza  KHLAIFIA și alții  v. Italia, nr. 16483/12, ECHR 2016, OVERVIEW OF THE CASE-LAW OF 
THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS,2016, Council of Europe – European Court of Human Rights, 
2017,p.22 si urm.
18  Conform Constatărilor principale ale Raportului anual al EASO privind situația azilului în UE în 2016, țările 
EU+ au emis aproape 1,15 milioane de hotărâri în primă instanță, o creștere de 84 % comparativ cu 2015. În 2016 a 
crescut și numărul de hotărâri adoptate în a doua instanță cu 21 % față de 2015. Rata globală de recunoaștere a fost 
de 61 % pentru hotărârile în primă instanță și a crescut față de anul precedent- Biroul European de Sprijin pentru 
Azil, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2017
19 Regulamentul Dublin III (604/2013), articolele 8-11 din Directiva privind recepția reformată (2013/33) și artico-Regulamentul Dublin III (604/2013), articolele 8-11 din Directiva privind recepția reformată (2013/33) și artico-
lele 15-18 din directiva privind returnarea (2008/115) coroborat cu articolul 6 din Carta drepturilor fundamentale 
ale UE. Conform articolului 51 alineatul (1) prima teză din Cartă, dispozițiile Cartei sunt adresate statelor membre 
atunci când pun în aplicare legislația Uniunii. Articolul 6 din Cartă prevede că «Toată lumea are dreptul la libertate 
și la securitatea persoanei».
20  Articolul 5 al CEDO reglementează dreptul la libertate și securitatea persoanei, în timp ce articolul 3 din CEDO 
precizează că «Nimeni nu va fi supus torturii sau tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante».
21 A se vedea OPINION 2/13 OF THE COURT (Full Court) ‘Is the draft agreement providing for the accession of 
the European Union to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms�, signed in 
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Expunem o cauză pe care o considerăm relevantă pentru criza actuală în 
domeniu și gestionarea acesteia prin instituțiile Uniunii Europene și statele membre22. 
Astfel, la data de 21.01.2011, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului 
s-a pronunțat. Printre cei care au intervenit în calitate de terți   au fost Comisarul 
european pentru drepturile omului și UNHCR. În timp ce Curtea nu a subestimat 
sarcina pe care o au în prezent statele care formează frontierele externe ale UE din 
cauza numărului tot mai mare de imigranți și solicitanți de azil și a dificultăților legate 
de primirea acestora, această situație nu ar putea să scutească statele de obligațiile 
care le revin în temeiul art. 3, dat  fiind caracterul absolut al acestei dispoziții. În fapt, 
M.S.S., cetățean afgan, a părăsit Kabul, a trecut prin Grecia și la data de 10 februarie 
2009, a intrat în Belgia, unde a solicitat azil. În virtutea Regulamentului Dublin, 
autoritățile belgiene au înaintat o cerere Greciei pentru a se ocupa de cererea de azil.  
În această perioadă, UNHCR a trimis o scrisoare ministrului belgian pentru politica 
privind migrația și azilul prin care a criticat deficiențele procedurii de azil și condițiile 
de primire în Grecia și a recomandat suspendarea transferurilor către acest stat. Cu 
toate acestea, la sfârșitul lunii mai 2009, Oficiul pentru Străini a impus reclamantului 
să părăsească țara pentru a depune o cerere de azil în Grecia, susținând că Belgia 
nu este stat responsabil pentru examinarea cererii sale de protecție internațională 
și că nu există niciun motiv să se suspecteze că autoritățile grecești ar eșua pentru 
a-și onora obligațiile în materie de azil23. Cererea sa de suspendare a executării a 
fost respinsă, reclamantul a fost transferat în Grecia la 15 iunie 2009. Ajungând pe 
aeroportul din Atena, a fost plasat imediat în detenție într-o clădire adiacentă, unde, 
potrivit declarațiilor sale, era închis într-un spațiu restrâns cu alți 20 de deținuți. De 
asemenea, acesta a susținut că ei nu au fost lăsați în aer liber, resursele de hrană au 
fost insuficiente, iar condițiile degradante, trebuia să doarmă pe saltele murdare sau 
pe podea24. După eliberarea lui și emiterea unui card de solicitant de azil în iunie 2009, 
a locuit pe stradă. Ulterior, a încercat să părăsească Grecia cu o carte de identitate 
falsă, a fost arestat și plasat din nou în detenție și a declarat că a fost  agresat de 
autorități.  După eliberarea sa, a continuat să trăiască pe străzi, ocazional primind 
ajutor din partea locuitorilor și bisericii. La reînnoirea cardului de solicitant de azil 
în decembrie 2009, au fost luate măsuri pentru cazarea sa, dar, potrivit observațiilor 
sale, nu i s-a oferit nicio locuință. Potrivit afirmațiilor sale, condițiile detenției și cele 
de viață pe care le-a avut în Grecia au reprezentat un tratament inuman și degradant, 
încălcând art. 3. Mai mult,  nu a avut nicio cale de atac efectivă în dreptul elen cu 
Rome on 4 November 1950 (“the ECHR”),] compatible with the Treaties?’, 18 December 2014
22  M.S.S. v. Belgia si Grecia , nr. 30696/09, the Registrar of the Court,nr. 043 21.01.2011
23    Solicitantul a înaintat un recurs la Comisia de apeluri pentru străini, argumentând că  riscul de detenție în Grecia 
este mare și în condiții îngrozitoare, că au existat deficiențe în sistemul de azil din Grecia și că se temea, în cele din 
urmă, să fie trimis înapoi  în Afganistan fără a examina motivele pentru care a fugit din acea țară, susținând că a 
scăpat de o tentativă de crimă din partea talibanilor în represalii pentru că a lucrat ca  interpret pentru trupele forțelor 
aeriene staționate în Kabul.
24  Constatările făcute de Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT) și de UNHCR au confirmat  
afirmațiile reclamantului cu privire la condițiile neadecvate și la supraaglomerarea în centrul de detenție de lângă 
aeroportul internațional din Atena.
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privire la plângerile sale în temeiul articolelor 2 (dreptul la viață) și 3, încălcându-
se art. 13. El a reclamat, de asemenea, că statul belgian l-a expus la riscuri care au 
decurs din deficiențele procedurii de azil din Grecia, cu încălcarea articolelor 2 și 3.

Curtea  a stabilit faptul că atunci când reclamantul a sosit în Atena din Belgia, 
autoritățile elene au fost conștiente de identitatea sa și de  faptul că era un potențial 
solicitant de azil. Totuși, el a fost imediat plasat în detenție, fără să îi fie dată  nicio 
explicație. În ciuda faptului că a fost ținut în detenție pentru o perioadă relativ scurtă 
de timp, Curtea a considerat că acele condiții de detenție au fost inacceptabile. Ea a 
considerat că acesta a fost supus tratamentului degradant, coroborând, sentimentele 
de inferioritate și anxietate pe care solicitantul de azil le-a experimentat, precum și 
efectul profund pe care aceste condiții de detenție l-au avut asupra demnității unei 
persoane. Mai mult, acesta era deosebit de vulnerabil, în calitatea sa de solicitant de 
azil și din cauza experiențelor traumatice pe care probabil că le-a întâmpinat. Curtea 
a considerat că situația în care s-a aflat reclamantul a fost deosebit de gravă din 
cauza condițiilor de viață, deși statele membre nu sunt obligate să acorde asistență 
financiară. În ciuda obligațiilor pe care le aveau autoritățile elene, în temeiul legislației 
proprii și a celei europene legată de condițiile de primire25, el a petrecut luni în 
sărăcie extremă, neputând să răspundă nevoilor sale de bază – alimentație, igienă 
și un loc de trai26. Pe de altă parte, autoritățile nu au informat în mod corespunzător 
solicitantul cu privire la posibilitățile de cazare27. Autoritățile din Grecia ar fi trebuit 
să examineze cu promptitudine cererea sa de azil, ceea ce i-ar fi diminuat substanțial 
suferința și din cauza reprezentanților statului elen, solicitantul s-a aflat într-o situație 
incompatibilă cu art. 3. Pe  cale de consecință, Curtea a constatat că s-a exercitat o 
încălcare a acestei dispoziții.

În ceea ce privește posibilitatea reclamantului de a se adresa instanței, Curtea  
a considerat că  eșecul autorităților de a asigura comunicarea cu el și dificultatea de 
a lua legătura cu o persoană fără o adresă cunoscută a generat nesiguranța că el va 
afla în timp util rezultatul cererii sale de azil pentru a reacționa în perioada necesară. 
În plus, deși reclamantul nu putea în mod evident să plătească pentru un avocat, 
el nu a primit nicio informație privind accesul la organizațiile care oferă servicii 
de asistență juridică. Având în vedere aceste deficiențe, Curtea a concluzionat că a 
existat o încălcare a legislației, art. 13 coroborat cu art. 3. 

În ceea ce privește decizia autorităților belgiene de a expune reclamantul la 
detenție și situația întâmpinată  prin transferarea lui, a fost expus cu bună știință  la 
25  A se vedea Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a 
standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională – reformare (care abrogă Directiva 2003/9/CE 
privind standardele minime referitoare la condițiile de primire).
26  Afirmațiile reclamantului a fost susținut de rapoartele unui număr de 3 organisme și organizații internaționale.
27  Un document care îl notifică cu privire la obligația de a merge la sediul poliției pentru a-și înregistra adresa nu 
ar putea fi înțeles în mod rezonabil ca o instrucțiune care să permită autorităților să știe că nu are unde să rămână. 
În orice caz, Curtea nu a văzut cum autoritățile nu ar fi putut să presupună că reclamantul era fără adăpost. Guver-
nul însuși a recunoscut că există mai puțin de 1.000 de locuri în centrele de primire pentru a găzdui zeci de mii de 
solicitanți de azil. Aceste date au redus considerabil ponderea argumentului guvernului grec potrivit căruia situația 
reclamantului a fost o consecință a inacțiunii sale.
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condițiile de trai care au reprezentat un tratament degradant, încălcând articolul 3. 
Aceste fapte au fost cunoscute înainte de transferul reclamantului, cu atât mai mult 
cu cât UNHCR a anunțat guvernul belgian cu privire la această situație. Pe cale 
de consecință, acestea nu au examinat îndeaproape și riguros cazul și solicitantul a 
trebuit să suporte întreaga povară a  riscurilor pe care le-a întâmpinat.  În consecință, 
a existat o violare a art. 13 coroborat cu art. 3. 

De către părți nu s-a contestat că situația din Afganistan a reprezentat și a 
continuat să reprezinte o problemă larg răspândită a nesiguranței. În timp ce legislația 
greacă conținea o serie de garanții, de câțiva ani UNHCR, comisarul european pentru 
drepturile omului și alte organizații, în mod repetat și consecvent, au afirmat că 
legislația relevantă nu a fost aplicată în practică și că procedura de azil a fost marcată 
de deficiențe structurale majore.28

Deși aceste deficiențe au existat uneori la nivelul Uniunii Europene, nu pot 
fi negate eforturile statelor de a soluționa problemele. Bineînțeles, acestea nu pot 
fi rezolvate fără a se recurge la standardele conţinute de reglementările privind 
drepturile omului.

Statul de drept și respectarea libertăților fundamentale reprezintă o parte  dintre 
valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană  și, prin urmare, sunt și unele din 
principiile directoare ale acțiunii externe a Uniunii29. Acțiunea la nivel regional în 
materie trebuie, prin urmare, să aibă în centrul său respectul și promovarea statului 
de drept, alături de celelalte fundamente.

Existenţa statului de drept, democratic, este imposibilă fără o minimă garantare 
a acestor atribute esenţiale ale fiinţei umane. Acesta este şi motivul pentru care se 
acordă o atenţie atât de mare, în special în Europa şi mai ales după Tratatul de la 
Lisabona, conceptului de drepturi şi libertăţi fundamentale30. 

Criza a reunit guverne, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, experți 
în domeniu, consolidând colaborările existente și dezvoltând noi parteneriate ce 
au rolul de a forma viitorul în cazul persoanelor ce se află în nevoie de protecție 
internațională. Nu există un răspuns perfect la măsurile ce trebuie luate. Este nevoie 
de o luptă susținută, procedurile trebuie să fie eficiente și situația actuală folosită în 
scopul întăririi rolului drepturilor omului. 

Creșterea numărului persoanelor ce au intrat pe teritoriul Uniunii Europene 
necesită a se merge dincolo de egalitatea formală la egalitate de fond.31  
28  Acestea au inclus: informații insuficiente cu privire la procedurile care trebuie urmate, lipsa unui sistem fiabil de 
comunicare între autorități și solicitanții de azil, lipsa formării personalului responsabil pentru efectuarea de intervi-
uri cu ei, o lipsă de interpreți și lipsa de asistență juridică 
29  În conformitate cu art. 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, aceasta „se întemeiază pe valorile respectării 
demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, 
inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o soci-
etate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.”
30  Victoria Cristiean, Principiul umanismului - principiu general al cooperării judiciare internaționale în materie 
penală, în Exercitarea dreptului la nediscriminare și egalitate de șanse în societatea contemporană, NEDES 2013, 
Ed. Pro Universitaria, București, 2013, p. 166.
31 A se vedea Niall Crowley, Thematic Expert, Good Practice Exchange seminar on public policies combating dis-A se vedea Niall Crowley, Thematic Expert, Good Practice Exchange seminar on public policies combating dis-
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DOCTRINE, POLITICI  ȘI STRATEGII DE SECURITATE

Conf. univ. dr.Aristide COCIUBAN 

„Europa nu va fi construită dintr-odată sau ca
 urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete  
care să creeze,  în primul rând o solidaritate de facto”.

                                                                    Robert Schuman (9 mai 1950)

Abstract

After the fall of the Iron Curtain, most of the European Union’s (EU, 
Union) activities were dominated by the complex enlargement process through 
the integration of the European states that unleashed communism. The concept 
of the Union’s own army was permanently on the agenda, with concrete 
initiatives being made, but they were entirely aimed at the field of foreign 
policy, being predominantly actions specific to the maintenance of peace, the 
implementation of peace, etc. in different conflict zones from the world.  

At the same time, it was considered that the EU would be strong, 
expanding and neglecting the aspect of its consolidation in relation to 
Euroscepticism. This and the fact that the EU affirmed its identity only in 
the economic field. It has strengthened, creating favorable conditions for 
expansion under NATO’s security umbrella, which also benefited countries 
newly admitted to the Union by virtue of membership and the Alliance.

But, along the way, engaging in international geopolitics, there have also 
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AND THE IMPERATIVE PRIORITIES 
OF THE INTERNATIONAL SECURITY
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been disputes with Russia on the issue of Ukraine. Against this background, in 
response to the increasingly serious threats from Moscow, EC President Jean 
Claude Juncker in March 2015 publicly relaunched the need for the Union’s 
own army with structures parallel to NATO and not complementary to it, as 
it was normal. The return to the public debate of the Juncker variant, the 
issue of its own army is becoming very controversial and of great relevance, 
becoming more acute after Brexit, as a state of mind, has become a reality, 
fueling Euroscepticism.

At the current time, the talks became more acute with the presidency of 
Donald Trump in the US, Emmanuel Macron in France, and Germany’s post-
belly foreign policy towards the US, less friendly and less publicly visible until 
its reunification. After reunification, this position of Germany became public, 
especially since Angela Merkel’s Chancellery. 

To conclude, although the issue of the EU’s own army, although much 
controversial, we still need to be widely debated in public, not to plead for 
the EU army, but to create and strengthen convictions that a united Europe 
becomes strong only integrated into the Euro-Atlantic values defined by 
strategic partnerships with NATO and the US. Life has demonstrated this truth. 
It should not be forgotten that the Western European economic integration that 
has been achieved so far has been possible only to shelter the US nuclear 
umbrella and the protection offered by Western Second World War troops 
(except USSR) France and Germany have thus relieved of national security. 
That was the only way to win the Cold War.

Keywords: European Union, NATO, US, EU’s own army, European Security      
Strategy, Joint Defense Strategy, NATO Strategic Concept, the President of 
France Emmanuel Macron, the Russian Federation, the Russian Military 
Doctrine, President Vladimir Putin, German Chancellor Angela Merkel.

1. Introducere

Din perspectiva oportunităților, priorităților și eficienței, atunci când vorbim 
despre strategia de securitate și apărare a unui stat, se impune a efectua 

o evaluare realistă, raportată la spectrul provocărilor, riscurilor și amenințărilor 
la adresa securității naționale. Este unanim recunoscut însă că majoritatea țărilor 
europene, în condițiile geopolitice de după Al Doilea Război Mondial și până azi, nu 
și-au realizat singure securitatea. Viața a demonstrat că eficiența garantării securității 
statelor europene occidentale democrate a fost și continuă să fie posibilă în cadrul 
sistemului de alianțe complementare realizat în timp, NATO și UE.  

În procesul de dezvoltare și evaluare a sistemului menționat, au apărut 
diferențe de opinii. Îndată ce extinderea UE a căpătat consistență numerică, multe 
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țări din Europa Occidentală  par a nu lua în considerare schimbările substanțiale 
în structura de ansamblu a situației geopolitice internaționale, în  practica relațiilor  
între actorii politici, economici și militari importanți pe plan mondial, precum și în 
cadrul sistemului de relații statornicite între statele membre ale ambelor alianțe – UE 
și NATO. 

Aceste schimbări evidențiază, în principal, noi poli de putere și noi poziții 
politice ale unor state, ceea ce  prefigurează deja o diversitate de forme directe militare 
și asimetrice hibride de amenințări, agresiune și descurajări în cadrul arhitecturii 
securității internaționale și zonale actuale. 

Pe scurt, personal, am în vedere: renunțarea la statutul de mare putere 
unică de către  SUA, politică promovată inițial de fostul președinte Obama,  apoi  
implementată cu mai mult pragmatism și mercantilism odată cu intrarea în era 
Donald Trump; tendința de revenire a Rusiei la aceeaşi politică externă tradiţional 
imperială agresivă de impunere a influenţei sale politice, diplomatice şi economice 
în lume, inclusiv prin acţiuni militare directe, demonstrative şi de provocare 
pentru redobândirea poziției avute de fosta URSS la masa marilor decizii pe plan 
internațional; agresiunea militară directă a Rusiei declanșată asupra Ucrainei și 
intrarea în perioada post Crimeea, ce definește o nouă confruntare Est vs. Vest, 
evident cu alți actori; impunerea Chinei ca mare putere economică; destabilizarea 
UE și a NATO – obiectiv disimulat subtil al strategiei de politică externă emanată de 
la Kremlin; creșterea amplorii terorismului internațional. 

Apoi, UE este deja afectată de fenomenul migraționist, suspectat că ar fi 
fost stimulat și cu implicarea Rusiei. Totodată, urmare a consecințelor colaterale 
generate de acest spectru larg de amenințări, a crescut și neîncrederea statelor în 
UE, euroscepticismul ajutând spiritual Brexit să devină realitate. În interiorul UE, 
au apărut și unele poziții centrifuge, deviaționiste spre Moscova, precum cele ale 
liderilor actuali ai Ungariei, Poloniei, Cehiei, Slovaciei. 

În ce privește stabilitatea NATO, trebuie menționat că, operațional, pare că 
nu s-ar mai putea conta pe Turcia cu regimul său autoritar al lui Regep Erdogan 
care a decimat armata. În această ecuație trebuie luată în calcul și cochetăria politică 
și diplomatică reciprocă, între Turcia și Rusia, în problema Siriei. Prin săvârșirea 
episodului doborârii avionului militar rusesc care ar fi intrat în spațiul aerian turcesc 
neautorizat, în opinia mea, s-a urmărit testarea activării Art. 5 din Tratatul de la 
Washington. 

Pe măsura acutizării acestui „conflict” și  urmare a insistențelor spășite ale 
lui Erdogan de a-l contacta, cu orice preț, pe Putin, telefonic sau direct la Moscova, 
s-a găsit și motivația pentru lichidarea definitivă operațională a bazei militare de la 
Incirlic– pilon de bază în dispozitivul de Sud-Est al NATO. 

Spun lichidare definitivă, deoarece, încă după consumarea eșuării sângerosului 
puci militar, această bază trecuse deja într-o formă de conservare original turcească.   
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2. Provocări şi ameninţări ale Rusiei, propaganda emanată 
de la Kremlin

2.1. Esența politicii externe a Rusiei
   
Fără a intra în detaliile istoriei Rusiei de la constituirea ei ca stat și până azi, 

îmbrăcând diferite forme de regim politic, este ușor de identificat scopul principal  al 
politicii sale externe, a cărei esență poate fi formulată astfel: Rusia, în toate formele 
existenței sale istorice statale, a urmărit și urmărește obținerea cu orice preț a unei 
poziții de mare putere, pentru menținerea ei la masa marilor decizii în dinamica 
geopoliticii internaţionale actuale. 

Întotdeauna Rusia a practicat și practică aceeaşi politică externă agresivă 
tradiţional expansionistă imperială de acaparare de teritorii şi de impunere a 
influenţei sale politice  şi economice în lume, îndeosebi  în vecinătatea geografică 
apropiată a sa, prin acţiuni militare de agresiune directă, demonstrative şi de 
provocare. Ea se bazează pe un sistem de relații  externe în forţă cu marile puteri ale 
lumii și discreţionar cu foștii parteneri de alianţe  politice, parte din ei tratați azi,  
apriori, drept adversari.

În era Putin,  s-au folosit și se folosesc instrumente diplomatice dure, ne-
negociabile, impuse prin șantaj,  având ca vârf de lance resursa energetică – așa-zisa 
”diplomație a gazului” –, care nu a fost inventată de el. Gazul rusesc a fost arma 
fabricată de Beria şi Hrușciov, utilizată de Brejnev şi Kosâghin, pe care Cernomârdin 
a transmis-o integral lui Putin.1)  

Reamintesc faptul că data de 1 octombrie 1973, ora treisprezece şi un sfert  
a intrat în istorie, din păcate voit uitată de membrii actuali din UE. Această dată 
constituie un moment de referință în politica externă a fostei URSS. Ea reprezintă 
momentul când aceasta a reușit să facă prima livrare de gaz spre Europa. Afacerea a 
avut loc în baza unui acord semnat în 1970 de către cancelarul RFG Willi Brandt şi 
liderul rus Leonid Brejnev. Acest acord a fost sever contestat, pe bună dreptate, de 
SUA, din pricina faptului că a deschis calea primelor relații comerciale ale URSS în 
Europa de Vest. 

Germania urma să înceapă să producă și să livreze către Uniunea Sovietică 
conducte de gaz cu diametru mare, iar compania Ruhrgas, în contrapartidă germană, 
trebuia să cumpere gaz sovietic.2) Şi iată că și azi, agenția Gazprom, controlată de 
stat, la butoanele căreia se află Vladimir Putin, este atât de mistificată  şi reprezintă 
obiectul unor temeri atât de mari, încât se spune că realmente ea este ”un stat în stat”.  

Așadar, constatăm cum întreaga strategie actuală a Rusiei în relaţiile cu Europa 
Occidentală, prin tradiție, este construită pe „politica gazului”. Ca urmare, nu mai 
este niciun secret pentru nimeni că Putin „ţine la respect” ţări precum Finlanda, 
Austria, Germania, Ucraina.3) 
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Iar pentru a consolida acest șantaj, cu doi ani în urmă a fost legiferată o altă 

abordare a politicii externe, „mai flexibilă”, care i-a permis Rusiei o nouă politică a 
gazelor  pentru Europa4), evident, în contextul   sancțiunilor economice occidentale 
legate de dosarul Ucraina care trebuiau estompate.     

Politica externă a Rusiei exercitată în forţă de camarila liderului actual de la 
Kremlin este pusă în evidenţă şi de alte acţiuni ofensive concrete grave, cum ar fi: 
războiul cu Georgia; iniţierea de demersuri concrete pentru punerea în aplicare a 
Proiectului EurAsia; imixtiuni flagrante în Moldova şi în ţările baltice pentru  a 
favoriza accederea la putere a unor guverne pro-ruse; încălcarea Memorandumului 
– Budapesta 1994 privind dezarmarea nucleară a Ucrainei,5)  declanşarea războiului 
hibrid împotriva Ucrainei, sprijinirea acţiunilor teroriste ale separatiștilor pro-ruși 
din această țară și anexarea ilegală a Crimeii; folosirea resurselor energetice ca 
instrument politico-diplomatic de şantaj în negocierile Acordului Minsk 2 - cu şi 
despre Ucraina post-Crimeea 6) sau în desfăşurarea de acţiuni insidioase persuasive 
de destabilizare a NATO şi UE, prin oferte economice avantajoase acordate unor ţări 
membre ale acestor alianțe. (Grecia, Ungaria, Cehia, Germania, Italia); implicarea 
prin forță militară în Siria, din proprie inițiativă,  sub  motivația  luptei împotriva 
ISIS și  atragerea de partea Moscovei a Turciei, aflată sub președinția lui Erdogan, 
cu efecte favorizante creării de premise pentru destabilizarea NATO.

2.2. Factorii favorizanți pentru conservarea esenței  
politicii externe tradiționale a Rusiei

  
Factorii care au favorizat Federația Rusă pentru a se menține în topul arhitecturii  

de putere geopolitică internaţională, după implozia fostei URSS, în opinia mea, în 
principal, ar fi:     

l Obținerea moștenirii de la fosta URSS a poziţiei şi responsabilităților în 
organismele internaţionale ONU, OSCE, tratate şi acorduri internaţionale;

l Puterile Occidentale, sperând într-o transformare democratică a Rusiei 
lui Elțîn în noua sa configurație politică – aparent fără comunism , acordându-i 
credibilitate, i-au oferit acesteia sprijin şi au încercat să o atragă la crearea unui 
climat de securitate şi de destindere politică şi militară internaţională, prin diferite 
facilități, astfel:

- acceptarea Rusiei la adoptarea unor decizii privind situaţia geopolitică din 
spaţiul ex-iugoslav;

- formalizarea relației NATO-Rusia, în 1991, în cadrul sesiunii inaugurale a 
Consiliului Cooperării Nord-Atlantice; 7)

- semnarea Actului Fondator privind relaţiile, cooperarea şi securitatea 
reciprocă, din 1997;

- înființarea  Consiliului NATO-Rusia, în 2002, prin Declaraţia de la Roma;8)
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- alăturarea Rusiei la lupta împotriva terorismului într-un context emoțional 

față de crimele și pierderile materiale produse de atacurile teroriste asupra SUA din 
11.09 2001;

l Desfășurarea de acţiuni de acaparare de teritorii pentru constituirea noii 
configurații a frontierei de stat, imediat după implozia fostei URSS. În acest sens, 
Rusia s-a angajat  direct și indirect în conflicte în spaţiul ex-sovietic şi a influențat 
unele conflicte în afara acestuia, cu valențe geopolitice favorizante ei: 

-  conflicte etnice în Caucaz, Moldova, Tadjikistan şi Cecenia, care au 
degenerat în războaie de gherilă;  

- conflicte generate de respingerea pluralismului politic şi religios, precum și 
tensiuni în Azerbaidjan, Kazahstan şi Uzbekistan; 

- conflicte legate de lupta pentru controlul resurselor energetice şi economice 
în țările de litoral al M. Negre; 

- ameninţări şi acţiuni de tip terorist în Asia Centrală şi Caucaz; 
- conflicte legate de graniţele cu ţările din afara spaţiului ex-sovietic, penetrate 

de imigranţi ilegali sau traficanţi de droguri la  frontiera sino-rusă și  ruso-afgană; 
l Folosirea resurselor energetice ca instrument diplomatic agresiv și de șantaj, 

în politica de repoziționare în cadrul geopoliticii internaționale;
l Repoziționarea în geopolitica regională în Europa și în teritoriul vizat 

de Proiectul  EurAsia folosind  „diplomația gazului rusesc”. În cadrul acestei 
diplomații, Gazprom a avut rolul principal pentru mărirea dependenței energetice a 
țărilor europene occidentale și a celor din vecinătatea geografică apropiată, pe timpul 
recesiunilor economice și continuă să-l aibă și azi pe timpul sancțiunilor economice 
inițiate de SUA aplicate odată cu declanșarea crizei din Ucraina. 

l Reconstruirea sferei de influenţă în lume printr-o politică comercială externă 
ofensivă, abil desfășurată prin agenția Rosatom, care este controlată de stat.  Această 
agenție a finanțat construirea a peste 29 de reactoare în diferite faze de planificare sau 
dezvoltare în peste zece state. Semnificativ pentru „diplomația resurselor energetice” 
este și acordul de preluare a 20% din acțiunile unui producător canadian de mine de 
uraniu care se întindeau  din Asia Centrală până în America de Vest.9) 

Acordul a făcut din Rosatom unul dintre cei mai mari producători de uraniu 
din lume, devenind proprietara minei de uraniu Willow Creek, din statul american 
Wyoming, controlând astfel o mare parte a lanțului global de aprovizionare cu uraniu. 
Reține atenția că această tranzacție din 2013 a generat suspiciuni asupra Fundației 
președintelui Clinton, deoarece s-a făcut cu avizul Departamentului de Stat SUA, 
deşi, la acea dată, legea interzicea accesul rușilor la minele de uraniu americane, iar 
la conducerea acestui departament se afla Hillary Clinton. 

De asemenea,  Rosatom a încheiat acorduri și pentru furnizarea de combustibili 
nucleari în Ungaria, Bulgaria, Slovacia, Cehia, Iran, Turcia, Iordania, Egipt, India, 
Bangladesh, Vietnam, Argentina, Brazilia. 
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2.3. Insecuritatea europeană în raport cu ameninţările şi 
provocările Rusiei

Din poziția de putere regională, pe care Rusia nu o recunoaște, pentru 
îndeplinirea scopurilor strategice ale politicii sale de revenire la masa marilor decizii, 
așa cum am menționat mai sus, Vladimir Putin și strategii militari ai săi folosesc în 
mod constant un arsenal diversificat de amenințări și acțiuni militare, parte din acestea 
vizând direct securitatea Europei. Țintele acestora sunt, cu prioritate, alianțele NATO 
și UE, propunându-și destabilizarea lor d.p.d.v. al potențialului militar și al situației 
politice, economice ale statelor membre, precum  și intimidarea populației acestora.    

Amenințări militare
  
Generalul american Philip Breedlove, pe timpul exercitării funcției de 

comandant  suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), afirma : „Rusia aplică 
în manieră agresivă toate instrumentele de putere: diplomaţia, spionajul, economia 
şi forţa militară“.10) În plus față de aplicațiile de amploare în zonele de frontieră cu 
vecinii „neprieteni” și pe direcții strategice importante pentru Rusia, întregul arsenal 
de amenințări sintetizate de generalul american sunt legiferate în Strategia Securităţii 
Naţionale a Federației Ruse până în anul 2020, în Doctrina militară a Federației 
Ruse  adoptată în decembrie 2014, precum și, informal, în declarații belicoase ale 
unor înalți oficiali ruși, făcute cu diferite ocazii. Una din cele mai semnificative dintre 
acestea o constituie întâlnirea internațională de la Torgau 11) a misterioasei grupe de 
pe Elba din luna mai 2015, unde s-au proferat amenințări concrete grave cu caracter 
nuclear la adresa Occidentului. De reținut este faptul că acestea s-au făcut în prezența 
consilierului lui Putin, generalul în rezervă Karabelnikov care, mai mult de 10 ani, a 
fost șef al informațiilor militare. 

În baza documentelor menționate, Kremlinul a nominalizat explicit SUA, 
NATO și UE ca adversari ai Rusiei. Potrivit  prevederilor acestora, Rusia își  asumă 
dreptul de a folosi prima armamentul nuclear în situația în care conducerea sa politică 
militară consideră că Rusia este amenințată, înainte ca aceasta să se concretizeze. 
Totodată, Doctrina militară  prevede și dreptul de folosire a armelor de nimicire 
în masă chiar și în câmp tactic. Fără precedent, sub ameninţări nucleare la fel de 
explicite, au fost nominalizate ca ținte Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, România,  
în situația când pe teritoriile acestora vor fi dislocate trupe NATO – invocându-se 
obsesiv și amplasarea scutului antirachetă american sau al Alianței pe teritoriile 
acestor țări. În arsenalul amenințărilor mai intră și atacurile cibernetice asupra 
ţărilor vecine Rusiei pentru subminarea şi destabilizarea guvernelor democrate și 
influențarea accederii la putere a altor grupări politice cu scopul de a determina țările 
respective să intre în sfera de influență politică a Moscovei.  
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Acţiuni de provocare cu caracter militar
  
La sancțiunile economice ale Occidentului ca reacție la anexarea ilegală a 

Crimeii, Rusia a răspuns și răspunde numai militar, cum ar fi:  
- intensificarea zborurilor avioanelor militare cu rază lungă de acţiune în 

vecinătatea spațiului aerian în Vestul Europei, Canadei, SUA. De fapt, acestea 
sunt zborurile strategice de cercetare executate încă de pe vremea Războiului Rece, 
reluate de Rusia odată cu agresiunea militară asupra Ucrainei;  

- intensificarea acțiunilor de spionaj ale Rusiei în Polonia, statele baltice şi 
sediile NATO,  descoperite și demascate public pe plan internațional de către aceste 
țări;

- executarea de aplicații militare  ample și combinate  pe întregul teritoriu, 
începând din Arctica și până în Crimeea. S-au folosit FAM cu alertarea Flotei 
Nordice, simultan cu desfășurarea în peninsulă de  exerciții  cu bombardiere aduse 
de pe alte baze aeriene din teritoriu. Aceste aplicații au avut loc pe toată durata lunii 
martie 2015 și au însumat aprox. 80.000 militari şi 300 sisteme mobile de arme.12)   

După o lună, în mai a aceluiași an, s-a desfășurat exerciţiul „Joint Sea 2015” 
în Marea Mediterană, cu nave ruse şi chineze.13) 

Asemenea genuri de aplicații, de amploare mai mică sau mai mare, au continuat. 
Astfel, pentru perioada 14-20 septembrie 2017, au fost planificate manevre militare 
sub denumirea de ZAPAD-2017.14) Ele sunt organizate de Rusia și Belarus, într-un 
spațiu strategic larg, din zona arctică a Rusiei, până în regiunea Brest a Belarus, 
cuprinzând și enclava rusă Kaliningrad. După datele vehiculate în media, aceste 
exerciții vor fi cele mai mari din ultimii ani și antrenează un număr de circa 100.000 
de militari. Scopul declarat al acestor exerciții este de a testa capacitatea Federației 
Ruse și a Belarus de a-și asigura apărarea pentru respingerea unei potențiale 
agresiuni militare, precum și pentru ridicarea nivelului de interoperabilitate a forțelor 
participante.  În fapt, Kremlinul dorește să dea o replică cât mai viguroasă ultimelor 
exerciții NATO desfășurate pe teritoriul statelor membre de pe flancul estic, inclusiv 
SABER GUARDIAN – 2017, și pe teritoriul României 15)

Ofensivă mediatică
  
Laboratoarele de la Kremlin au trecut şi la o ofensivă mediatică fără precedent. 

Potrivit experţilor ruşi în domeniu, țintele principale ale acestei ofensive, declarate 
explicit de partea rusă, sunt: „propaganda agresivă a Occidentului” şi  „interpretarea 
alternativă a evenimentelor” care au loc în lume. În acest scop, spre exemplu, chiar 
din toamna anului 2015, s-a prevăzut alocarea sumei de 170 mil. dolari  pentru 
expansiunea Grupului de presă SPUTNIK.16) care  a început deja să emită  în 30 de 
limbi, totalizând 800 ore/zi, în 130 de orașe din 34 de ţări şi vizează marile metropole, 
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precum  Bucureşti, Chișinău, Kiev, Minsk, Belgrad, Istanbul, Berlin, Paris, Londra. 
În context, tot în acel an, au prevăzut și investiţii de dezvoltare (400 mil. dolari ) şi 
pentru postul TV Russia Today. 

Ofensiva mediatică include şi o propagandă războinică desfăşurată sistematic 
de către personalităţi politice ruse cu notorietate publică. Aceasta urmăreşte inducerea 
în rândul populaţiei ruse a unui sentiment naţionalist tradiţional exacerbat, precum  
şi atenționarea privind existenţa unui inamic nominalizat – SUA, NATO, cu scopul 
de a menţine în țară o stare de alertă continuă şi a justifica în fața populației imensele 
cheltuieli pentru înarmare. Pe agenda de lucru a acestei propagande mai intră 
şi declaraţiile privind accelerarea înarmărilor la Marea Neagră, dislocarea de 
armament nuclear în Crimeea, introducerea în înzestrare a 6 submarine începută în  
2016 şi peste 50 de nave de război de diferite categorii, până  în 2020 17)  

Previziuni de insecuritate

Ameninţările şi provocările Rusiei menţionate mai sus sunt doar o parte din 
cele care se înregistrează aproape zilnic la frontiere și în spațiul aerian internațional. 
Cu doi ani în urmă, analiștii militari occidentali estimau că a crescut şi posibilitatea unor 
incidente militare provocate de Rusia, care ar putea declanșa un conflict major. Spre exemplu, 
NATO  a constatat că avioanele de luptă rusești au oprit emițătoarele de semnale ale 
sistemelor lor de identificare în zbor, o tactică ce nu a mai fost folosită din vremea 
Războiului Rece. Oare, această tactică să fi fost folosită și de avionul rusesc care 
a intrat ilegal în spațiul aerian al Turciei, tocmai pentru a provoca un „incident de 
securitate”, ce urma să fie folosit ca șantaj sau să motiveze acțiuni cu alte scopuri?  

Se mai vehiculează şi informația că Rusia, încă din 2015, ar fi început să disloce 
circa 9 grupuri tactice, de nivel batalion, aproape de granița cu Ucraina, și alte cinci batalioane 
suplimentare care, în situații de criză ar trebui să ajungă în raioanele de criză pe teritoriul 
acesteia, în timpul cel mai scurt. Un  asemenea batalion ar putea avea aproximativ 1.000 de 
militari, fiind astfel generată o forță potențială care, în acest an, ar totaliza peste 10.000 de 
combatanți ai F. Ruse în Ucraina. 

De o deosebită importanță în evaluarea procesului de escaladare a amenințărilor Rusiei 
reprezintă și concluziile  generalului-locotenent Ben Hodges, comandantul Trupelor 
Statelor Unite în Europa. Cu siguranță că, în baza unor analize de intelligence 
integrate elaborate pe informaţii veridice, domnia sa a apreciat cu doi ani în urmă 
că „rușii se mobilizează pentru un război despre care cred că va izbucni în 5-6 
ani.”18) Încercând să descifrăm afirmația generalului american, am putea ajunge 
la unele previziuni de insecuritate de extremă gravitate pentru Europa și pentru 
securitatea internațională: (1) Anexarea Odessei şi Transnistriei la Imperiul Rus. (2) 
Recunoașterea independenţei Transnistriei  şi Găgăuziei după modelul Kosovo,  ceea 
ce  ar constitui un pas important pentru federalizarea R. Moldova. (3) Declanşarea 
unor războaie hibride asupra Moldovei, Lituaniei, Letoniei, Estoniei cu consecinţe 
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rezultate în urma celor scontate a se produce în Ucraina. (4) Război generalizat 
Rusia – Ucraina,  cu şanse minime de supravieţuire a Ucrainei şi a R. Moldova. 
Evident că ele sunt ipotetice, dar construite totuși pe evaluări pertinente și informații 
veridice. Iar tensiunile politice și militare acumulate de atunci și până azi oferă 
indicii îngrijorătoare în sensul prognozat de Comandantul Trupelor Statelor Unite 
în Europa. 

3. Unele aspecte de referință cu privire la geneza și evoluția 
conceptului de armată europeană

  
Este îndeobște cunoscut faptul că, din perspectivă istorică, în dorința de 

constituire a unei Europe unite, au fost emise idei bazate pe diferite motivații 
reclamate de necesitățile stringente ale momentelor importante pe care bătrânul 
continent a fost nevoit să le traverseze.

Pe scara timpului, constituirea UE evidențiază un proces îndelungat, complex, 
permanent evolutiv, pe etape sau perioade, până la configurația și denumirea actuală. 
În context, este de reținut că asemenea idei și chiar tentative de unificare a națiunilor 
europene au existat încă înainte de apariția statelor naționale moderne. 

3.1. Ideea armatei europene în perioada Războiului rece
  
Geneza ideei armatei europene, chiar dacă are un istoric mai îndepărtat, într-

un anume context ea capătă primele concretețe după Al Doilea Război Mondial,  ca 
urmare firească a procesului de constituire și dezvoltare a UE sub diferite forme 
și denumiri, începând cu Comunitatea Europeană de Cărbune și Oțel din 1951. 
Ulterior, s-a dezvoltat, devenită Comunitatea Europeană (1967) .  Iar după căderea 
Cortinei de fier, semnarea Tratatului de la Maastricht (februarie 1992 ) a permis 
demararea integrării politice. 

   Un prim moment de referință privind concretizarea ideei armatei europene 
apare în condițiile care au determinat elaborarea Planului Marshal. Este necesar de 
reamintit faptul că acesta a fost aplicat în politica externă a SUA, începând cu anul 
1947, ca măsură politico – economică pentru a contracara primele manifestări de 
extindere a bolșevismului în lume, emanate de la Kremlin. În spațiul public larg, 
este mai rar menționat faptul că, despre primele asemenea manifestări, ambasadorul 
american în URSS, George Kennan, în feb.1946, cu mare îmgrijorare a sesizat 
Washingtonul, prin așa-numita ’’Telegrama cea lungă”. Ca urmare, el a fost chemat 
urgent de la post la Departamentul de stat pentru explicații, pe care le-a detaliat într-o 
lucrare - raport intitulată ,, Sursele conducerii sovietice’’ , finalizată în dec. 1946 și 
care a stat la baza Planului Marshall  19)

   Probabil, din motive subiective, la fel de puțin cunoscut este un alt moment 
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important identificat la sfârșitul anilor ‘40. În acel timp, au apărut mari unități 
militare combatante, create de Războiul rece deja declanșat. Ele s-au înmulțit, pe 
măsura creșterii suspiciunii unei amenințări sovietice la adresa SUA și a statelor 
europene occidentale. Într-o asemenea tensiune politică, dominată de neîncredere 
și suspiciune, Washingtonul a considerat că reînarmarea Germaniei de Vest ar putea 
fi o soluție posibilă pentru a diminua vulnerabilitățile de securitate ale Europei și 
ale  întregului bloc occidental.În septembrie 1950, Dean Acheson 20) a propus un nou 
plan statelor europene, prin care a căutat să întărească structura de apărare a NATO, 
creând 12 divizii vest-germane. Cu toate acestea, după groaznicele atrocități săvârșite 
de Germania în timpul celui de Al Doilea Război Mondial, țările europene, în special 
Franța, nu erau pregătite să vadă reconstrucția armatei germane aflată în mijlocul 
celor două superputeri,  într-o nouă ordine bipolară. Ca urmare, la 24 octombrie 
1950, premierul francez René Pleven 21) a propus un nou plan, care viza crearea unei 
armate europene supranaționale. Prin acest proiect, Franța a dorit să nu estompeze 
cerințele SUA, evitând, în același timp, reînarmarea Germaniei prin înființarea acelor 
divizii propuse de Washington. 

3.2 Conceptul armatei proprii a UE, după încetarea 
Războiului Rece

  
În continuarea Războiului Rece, conceptul armatei proprii europene a rămas, 

dar a fost trecut oarecum într-un con de umbră. Numai după încetarea acestuia și 
odată cu declanșarea procesului de extindere a UE, el a început să intre mai mult 
în preocupările managementului Uniunii. În timp, aceasta s-a dezvoltat, având un 
număr  de membri din ce în ce mai mare.

Așadar, problema unei armate proprii europene nu e nouă. Încercările de 
fundamentare a constituirii ei nu au fost finalizate, ele rămânând în confortul oferit în 
mod evident de NATO, aflată pe același trend de extindere împreună cu UE. 

Trebuie să mai remarcăm și faptul că istoria apropiată a acestui proces de 
extindere a scos în evidență o opțiune unică pentru apartenență la ambele alianțe – 
NATO și UE –, autoimpusă de către toate statele care s-au descătușat de comunism. 
Asemenea opțiune a fost și trebuia în fapt să fie considerată corectă, ea fiind necesară 
tranziției lor la economia de piață și la statul de drept. Este o opțiune foarte importantă, 
care invită la o profundă reflecție din partea tuturor liderilor politici ai acelor state 
membre care optează pentru o viitoare armată a UE, în varianta cu sau fără NATO. 

Prin urmare, constituirea armatelor naționale ale statelor descătușate de 
comunism s-a efectuat în cadrul procesului de tranziție, obligatoriu de parcurs 
pentru restructurarea întregii societăți, luând în calcul  existența NATO, pentru a li se 
garanta securitatea și nicidecum o posibilă armată a UE, aflată atunci probabil numai 
în viziunea unor grupuri de interese, poate chiar străine valorilor euroatlantice.  
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Desigur că, mai mult sau mai puțin, acest proces a avut la bază analize politice 

ale schimbărilor majore intervenite în geopolitica internațională, chiar și analize de 
intelligence de oportunitate cu studii de impact, pe variante și scenarii de evoluții 
probabile ale mediului de securitate prognozate pe termen lung. În orice situație însă, 
tranziția a însemnat și vulnerabilități de securitate pe termene incerte ca durată, în 
parte generate și de standardele de aderare și integrare uneori duble, discriminatorii 
între candidații la sistemul de valori însumate - europene și euroatlantice. În acest 
sens, se poate aduce, drept argument al acestei afirmații, o analiză comparativă a 
importanței deosebite pentru viitorul UE, ce li s-a acordat, la începutul anilor  90, 
candidaturilor la UE statelor care au înființat Grupul de la Visegrád și ce reprezintă 
acestea azi pentru stabilitatea actuală a Uniunii, în raport cu candidaturile altor 
state considerate de „mâna a doua”, precum România, Bulgaria ș.a.  Asemenea 
discriminări au fost posibile și pentru faptul că, după căderea Cortinei de fier 
și disoluția fostei URSS, s-a apreciat că Europa traversează o perioadă lipsită de 
tensiuni și amenințări militare clasice, specifice Războiului rece. Aceasta, în pofida 
faptului că  Balcanii de Vest reprezentau o lume marginalizată şi neînțeleasă de UE, 
unde domnea și încă mai domnește și azi discordia. În același timp, s-a subapreciat și 
Estul Europei, unde, pe un spațiu geografic imens, se produsese implozia unui mare 
imperiu, dominat de haos și de conflicte militare pe întreaga întindere a fostei URSS, 
având ca miză ieșirea de sub hegemonia Moscovei a statelor nou apărute. De fapt, 
situația generată de destrămarea fostei URSS a fost considerată, în mod incorect, ca 
o problemă internă a Rusiei lui Elțin, lăsată să și-o rezolve singur, și nu s-a evaluat 
amenințarea la adresa Occidentului ce urma să vină din partea Rusiei lui Vladimir 
Putin. 

Tranziția a costat enorm, dar diferit de la o țară la alta. Aceste costuri pentru 
fiecare armată au însemnat, în principal: regândirea și reorganizarea structurală a 
integrului sistem de securitate națională potrivit opțiunilor politice post – Război 
Rece; reducerea importantă a efectivelor militare și pregătirea celor rămase, precum 
și reconversia celor disponibilizate. Acestea au solicitat mari cheltuieli financiare 
și au produs vulnerabilități majore interne și externe asupra securității naționale a 
tuturor statelor angrenate în tranziție. Încă nu aveau o securitate garantată.   

Într-un asemenea context, cu toate discuțiile și controversele anterioare privind 
armata europeană,  totuși consider un semnal pozitiv faptul că în cadrul Summit-
ului de la Helsinki (10, 11 decembrie 1999)  s-a convenit asupra armatei proprii 
UE. Aceasta evidențiază un alt moment important ce trebuie reținut în evoluția 
conceptului în discuție. Summit-ul și-a propus să marcheze sfârșitul unei perioade 
de tranziție în viața UE, extinzându-se de la o regiune integrată exclusiv din punct de 
vedere economic și cu piață unică, ajungând până la a fi un organism ce își asumă și 
atribuții politice care să aibă propriile inițiative de politică externă și de securitate.  

Așadar, în ansamblul procesului de dezvoltare a UE, afirmarea identității 
Uniunii pe scena internațională a ajuns la stadiul capacitații de a iniția, defini și pune 
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în aplicare și o strategie de securitate comună care, în continuare, în mod evident, 
ar putea să conducă, la un moment dat, la proiecția unei structuri proprii de apărare 
comună. Desigur că aceasta ar putea primi misiuni în spiritul Tratatului  privind 
Uniunea Europeană (TUE). În capitolul Dispoziții privind politica comună de 
securitate și apărare, la articolul 42, se menționează: „Politica comună în materie 
de securitate și apărare trebuie să fie o parte integrantă a politicii externe și de 
securitate comună. Aceasta asigură Uniunii o capacitate operațională bazată pe 
mijloace civile și militare. Ea poate să le folosească în misiuni în afara spațiului său 
geografic, pentru a asigura menținerea păcii, prevenirea conflictelor și consolidarea 
securității internaționale, în conformitate cu principiile Cartei Organizației 
Națiunilor Unite”. Evident că această colaborare se poate extinde și la alte organisme 
internaționale în domeniu, recunoscute de ONU, precum Uniunea Africană, OSCE. 

De fapt, Strategia europeană de securitate, adoptată în decembrie 2003 și 
intitulată „O Europă sigură într-o lume mai bună”, poate fi considerată un alt reper 
în dezvoltarea politicii externe și de securitate a UE, sugerându-se că într-o asemenea 
formulare este cuprins obiectivul suprem al acțiunilor viitoare ale Uniunii, însă, 
toate referindu-se numai la cele ce se vor desfășura în exteriorul spațiului geografic 
determinat de statele membre.  

Ca urmare, se constată că, în ansamblul Strategiilor europene de securitate 
elaborate de-a lungul timpului până azi, abordarea lor s-a făcut numai din perspectiva 
contracarării  amenințărilor la adresa democrației existente în diferite regiuni ale 
lumii în spiritul TUE și nicio referire la vulnerabilitățile interne proprii. În context, 
Consiliul European (CE) a adoptat o serie de obiective strategice, cum ar fi: reacție 
la ameninţări şi combaterea acestora, prin mutarea „primei linii de apărare” în 
afara UE şi prin recunoașterea faptului că „niciuna dintre aceste ameninţări nu este 
pur militară şi nici nu poate fi combătută doar prin mijloace militare”; construirea 
securităţii în vecinătatea apropiată: fundamentarea ordinii internaţionale pe 
multilateralism; dezvoltarea unei comunităţi internaţionale puternice, cu instituţii 
funcţionale, guvernate conform principiilor dreptului internaţional. Astfel, repet, 
niciuna din Strategii nu a identificat în mod expres existența unor premise care ar 
putea să ducă la destabilizarea internă a UE. 

Pe de altă parte, începând cu anul 2006, când Angela Merkel devine cancelar, 
viața a mai demonstrat că managementul staff-ului oficial al UE de la Bruxelles 
intră treptat sub influența Germaniei. La început,  cancelarul Angela Merkel, cu 
multă insistență, a impus alegerea în acest staff a unor persoane favorite, obediente 
politicii sale, precum Jean Claude Juncker pe funcția de președinte al  CE  ș.a.  Prin 
intermediul lor, în timp, Angela Merkel și-a asumat rolul de lider informal al UE.  
Din orgoliu personal sau poate chiar din spirit de revanșă istorică, ce ar putea decurge 
din consecințele încheierii celui de Al Doilea Război Mondial asupra Germaniei, 
domnia sa, cu mare abilitate și prin acțiuni disimulate, a început să promoveze o 
politică de a îndepărta influența SUA din Europa. A reușit să intre într-o confruntare 
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diplomatică chiar în mod deschis cu Washingtonul, mai ales după dezvăluirile 
făcute de agentul american al CIA Snowden, defectat în Federația Rusă, prin 
China. Cum SUA reprezintă principalul contribuitor al NATO și posesoare a celei 
mai puternice forțe militare din lume, consider că această percepție a cancelarului 
german, suspectată a nu fi singulară, s-ar putea răsfrânge asupra NATO. Aceasta ar 
explica și pozițiile privind armata proprie a UE, fără NATO, precum și recomandările 
de „respect” 22) ce ar trebui să țină seamă de politica față de Rusia, după episodul 
Crimeea, exprimate public, în 2015, de către Jean Claude Juncker. Aceste poziții 
urmează a fi detaliate mai jos, deoarece  domnia sa este un important oficial în 
procesul decizional al UE, dar unanim recunoscut ca un veteran european devenit 
maestru în „arta compromisului”.23)

Totodată, constatăm că realizarea consensului în domeniul politicii externe, deși 
a presupus un cadru larg de discuții, care au dus la multe clarificări privind limitările 
la adresa suveranității naționale a membrilor săi, nu s-a reușit să se precizeze măsura 
în care aceste limitări pot fi compensate cu beneficii aduse interesului comunitar în 
totalitatea lui. Spre exemplu, majoritatea țărilor nou integrate au înțeles că trebuie 
să-și sacrifice unele relații economice externe tradiționale pentru a se alinia politicii 
externe a UE, în timp ce marile puteri fondatoare și alte state membre au penetrat 
și și-au dezvoltat relații comerciale externe bilaterale eficiente pe cele mai diverse 
piețe ale lumii. În acest fel, au apărut discriminări, precum politica dublului standard 
nu numai la aderare, ci și după aceasta, ceea ce au consacrat sintagma „membrii ai 
UE de mâna a doua”, sau mai nou, lansarea conceptului „UE cu mai multe viteze”, 
încă în dezbatere, ambele cu consecințe perdante pentru economiile statelor membre 
aflate în stadii diferite de dezvoltare. 

Într-un asemenea cadru de relații prezentat mai sus, în configurația cu 27 de 
state, părăsită de Marea Britanie, cred că UE va putea funcționa, în viitor, numai 
dacă va conștientiza faptul că nu este și nu poate fi proprietatea unor lideri politici, 
aflați temporar la vârful structurilor de decizie ale Uniunii și nici nu au niciun drept 
de proprietate al statelor cărora le aparțin fondatorii ei. În rândul fanilor extremiști, 
circulă și asemenea afirmații. Aderarea este un drept al tuturor popoarelor existente 
pe întregul spațiu geografic al UE, bineînțeles, cu asumarea obligațiilor stabilite de 
comun acord. Dar pentru a avea o Europă integrată, unită și în deplină securitate, 
managementul trebuie să răspundă, în egală măsură, intereselor tuturor membrilor 
ei. Altfel, se alimentează euroscepticismul și se ajunge în situații similare Brexitului. 

În ce privește domeniul politicii de securitate, conceptual, inițiativele au fost 
constant ambigue și mai mult formale. În practică, s-a manifestat și aici politica celui 
mai puternic, așa cum au decurs, spre exemplu, întâlnirile pentru armistițiul de pace 
în Ucraina. Atunci, liderii politici ai Franței și Germaniei și-au asumat singuri rolul 
de negociatori în numele UE, deși statele membre vecine zonei de conflict aveau 
dreptul legitim de a participa la obținerea de garanții pentru securitatea lor.    

Soluția securității europene care să fie realizată de către o armată proprie a UE, 
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relansată de președintele CE, Jean-Claude Juncker, în martie 2015, din perspectivă 
istorică rămâne un moment important dar, prin conținut și maniera de relansare, se 
impune ca un subiect real de reflecție pe termen lung. Am în vedere că momentul 
relansării ideii a fost total nepotrivit. Domnia sa nu a răspuns priorităților și 
imperativelor de securitate ale momentului. Deși a declarat că o asemenea soluție 
se încadrează acestor cerințe, prin conținut eludează, în mod vădit, gravele acțiuni 
concrete ale F. Ruse, desfășurate la data respectivă la adresa securității regionale, în 
deplin acord cu politica sa externă tradițională imperială, agresivă și expansionistă. 
Mai mult, această soluție a și surprins, deopotrivă, politicieni și analiști, care au 
identificat și înțeles corect gravitatea amenințărilor emanate de la Kremlin spre 
Europa. Din partea UE era așteptată o altă poziție, pe măsura gravității acțiunilor 
provocatoare ale Moscovei. Și asta, cu atât mai mult cu cât la sancțiunile economice 
împotriva Rusiei luate de SUA și însușite cu greu de unii membrii importanți ai 
Uniunii, răspunsul Kremlinului a fost, întotdeauna, de natură exclusiv militară 
agresivă, așa cum procedează și azi. De fapt, anunțul lui Jean Claude Juncker avea 
un alt scop. El anticipa prezentarea în CE a Raportului Grupului operativ al Centrului 
pentru Studii Politice Europene.  Raportul a fost întocmit sub coordonarea lui Javier 
Solana, care detaliază un proiect de strategie europeană de securitate.  Acesta, nu 
numai că nu ia în considerare prioritățile imperative de securitate internațională 
ale momentului și evoluțiile probabile ale acesteia, ci și eludează cu vădită intenție 
rolul și misiunile NATO în garantarea apărării Europei. Structurile armatei proprii, 
așa cum sunt concepute în proiect, generează un paralelism nepermis cu cele ale 
NATO, nefiind complementare acestora, așa cum ar fi fost de acceptat. Iar Alianța 
este menționată doar la capitolul cu privire la cooperare, în mod formal și în termeni 
evazivi. 

Așadar, apreciez că Strategia europeană de securitate din raportul lui  Javier 
Solana  ar fi trebuit să aibă un cu totul alt conținut. În forma prezentată în 2015, 
consider că este un afront deschis la adresa NATO. Se pare că, intenționat sau nu, 
domnia sa a uitat faptul că Alianța a fost înființată (aprilie 1949) tocmai pentru a 
garanta apărarea statelor europene în fața amenințărilor generate de politica fostei 
URSS de extindere a bolșevismului în lume. 

Iată că, azi, Federația Rusă reiterează aceleași tipuri de amenințări, altfel 
colorate, iar președintele CE, surprinzător, ajutat de un fost secretar general NATO 
(?!), nu propune măsuri imediate de contracarare fermă a lor. Lansează doar un proiect 
greu de acceptat, chiar și financiar, pentru ca să poată deveni operațional în scurt timp 
și, în niciun caz, pentru a constitui un răspuns oportun la amenințările Moscovei. O 
reacție la acest paralelism a venit prompt din partea oficialilor politici și militari de 
rang înalt ai Alianței. În acest sens, Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a 
declarat:  „Este important să evităm duplicarea și să îndemnăm Europa să se asigure 
că tot ceea ce face este complementar cu alianța NATO”.24)  Iar Comandantul suprem 
al Forțelor Aliate în Europa (SACEUR), în funcție la acea dată, generalul Philip 
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Breedlove, în mesajul său a precizat explicit: „Am dori să evităm orice duplicare, 
pentru că trebuie să investim inteligent”.25) 

La aceste declarații nu s-a primit nici o explicație sau replică în spațiul public 
din partea liderilor formali sau informali ai Uniunii. 

În opinia mea, aceste aprecieri ale înalților demnitari NATO  sunt legitime, 
oficiale ca punct de vedere, de un indiscutabil profesionalism și se înscriu pe linia 
imperativelor momentului stării de securitate internațională menționate mai sus și în 
condițiile în care, față de sancțiunile economice inițiate de SUA împotriva Rusiei, 
UE pare foarte ezitantă în aplicarea lor. 

3.3 Apărarea europeană după Brexit
  
Conform previziunilor exprimate în spațiul public, înainte și după ieşirea Marii 

Britanii din Uniunea Europeană, acum, în fața faptului împlinit, opiniile pesimiste 
anterioare au devenit certitudini. Dacă imediat după referendum, în Marea Britanie 
domina entuziasmul celor care l-au susținut, azi, analiști politici de pretutindeni 
consideră consecințele ca fiind incalculabile. Se estimează că ele vor începe să 
se manifeste în toate domeniile economiei, în finanțe, social și chiar în domeniul 
apărării europene în ansamblul ei. 

Mă voi referi succint doar la câteva consecințe negative din primele două 
domenii, unde au apărut deja semnale. Iată, lira sterlină se prăbușește şi atinge 
minimul istoric din ultimele decenii, prețul aurului crește necontrolat, indicii bursieri 
înregistrează o scădere alarmantă pe plan global, investitorii sunt în alertă maximă, 
existenţa monedei unice este ameninţată, iar unele monede naționale au început 
și ele să se deprecieze. În continuare, sunt de părere că vor mai apărea multe alte 
asemenea consecințe, prevăzute și unele chiar neașteptate, în forme dintre cele mai 
diversificate. Toate la un loc, ale ambelor părți,  par a da imaginea unei destructurări 
a UE și așa mult slăbită, plină de controverse între membrii ei, așa cum menționam 
mai sus. 

În ce privește domeniul militar, trebuie avut în vedere că potențialul militar al 
UE s-a diminuat cu valoarea celui al Marii Britanii. Potrivit publicației „The Global 
Firepower” (GF)26), în clasamentul celor mai puternice armate pe 2016, Marea 
Britanie ocupă locul 6 în lume. Asta înseamnă că, în cadrul UE s-ar fi situat pe locul 
2, după Franța (locul 5 potrivit GF), ceea ce reprezintă un potențial deloc de neglijat. 
Evident că aici intră în discuție și răspunsul Marii Britanii ca membră NATO, atunci 
când situația politico militară din Europa o impune, în acord cu prevederile Tratatului 
de la Washington.  Dar, în același timp, ar putea fi luată în calcul și afirmația 
președintelui Franței, Emmanuel Macron, potrivit căreia „Uşa este deschisă până 
în momentul în care se iese prin ea”27). În politică, orice este posibil, mai ales când 
vorbim despre marile puteri ale lumii.    
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În ceea ce privește domeniul militar, este interesant totuși că mai există și 

optimiști care perseverează în a crede în viitorul apărării europene construită pe 
aceleași principii izolaționiste pe care a alunecat sub influență germană.   

Am în vedere că, la 1 martie 2017, Comisia Europeană a prezentat o Carte 
Albă privind viitorul Europei. Ulterior, au fost publicate o serie de documente 
de reflecție considerate de autori că acoperă teme-cheie pentru viitorul Uniunii 
Europene cu 27 de state membre. În acest cadru, Federica Mogherini, Vicepreședinte 
și Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Jyrki 
Katainen, Vicepreședinte pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, 
au întocmit o serie de patru documente de reflecție. Potrivit precizărilor făcute de 
Federica Mogherini, al patrulea, elaborat la 7 iunie 2017, evidențiază principalele 
tendințe și provocări care vor contura viitorul securității și apărării europene și, pe 
această bază, prezintă opțiuni în cadrul a trei scenarii diferite pentru trecerea către 
o uniune a securității și apărării. Deși nu se exclud reciproc, precizează domnia sa, 
aceste scenarii se bazează pe diferite „niveluri de ambiție” a UE în ceea ce privește 
desfășurarea de activități în comun în materie de securitate și apărare. Aceste niveluri 
de ambiție se referă evident la rolul viitor al Uniunii în materie de securitate și 
apărare, în componența actuală cu 27 de membri.

Nu-mi propun să fac o analiză pe text a celor patru documente de reflecție. O 
analiză exhaustivă impune o abordare exclusivă a lor. Dar, am selectat doar câteva 
aspecte considerate semnificative care să răspundă subiectului nostru. 

În primul rând, este încurajator faptul că, în toate cele patru documente de 
reflecție, abordările sunt orientate explicit spre nevoile și, îndeosebi, pe îngrijorările 
cetățenilor și nu acordă prioritate misiunilor în diferite zone ale lumii, ca până acum. 
Aceasta face de fapt diferența specifică între UE și NATO, de unde rezultă necesitatea 
complementarității lor, dar domnia sa nu explică în ce ar consta ea. Se știe doar 
că ideea satisfacerii nevoilor cetățeanului în abordarea NATO nu este abandonată. 
Ea este ridicată la nivelul apărării statului și rezultă implicit, ca efect al îndeplinirii 
misiunilor de apărare colectivă a statelor membre. 

În Cuvânt înainte din al patrulea document de reflecție pe care îl analizăm, 
surprinde alegerea următorului extras din Declarația de la Roma, din 25 martie 2017, 
a CE al UE, din care încerc să înțeleg subtilitățile conținutului său, prezentat drept 
prim obiectiv principal al UE: „[...] vrem o Uniune pregătită să își asume mai multe 
responsabilități și să contribuie la crearea unei industrii a apărării mai competitive 
și integrate; o Uniune hotărâtă să își consolideze securitatea și apărarea comune, 
inclusiv în cooperare și complementaritate cu Organizația Tratatului Atlanticului 
de Nord, ținând seama de circumstanțele naționale și de angajamentele juridice”. 
În acest scop, autorii propun „un buget al UE care să reflecte o nouă ambiție în 
domeniul apărării, alături de un Fond european de apărare la scară largă ce ar 
trebui să permită europenilor să își eficientizeze cheltuielile și să îmbunătățească 
raportul calitate-preț”. Asta ar înseamnă mai mulți bani din partea membrilor, o 
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mărire abilă a delimitării financiare față de NATO, probabil, folosind acest fond 
pentru a sprijini firmele europene în domeniu, intervenind astfel pe piața în domeniu 
prin „competivitate și integrare” menționate în textul prezentat mai sus. Nu cumva 
ideea aceasta escamotează tendința de eliminare a principalilor mari furnizori de 
echipamente și armamente de pe piața europeană, dominată de firmele americane? 
Am în vedere și faptul că cooperarea și complementaritatea cu NATO, după cum se 
menționează în citatul de mai sus, este concepută a fi lăsată pe seama „circumstanțelor 
naționale și a angajamentelor juridice”(?). Dar statele care nu au potențial științific 
și industrial în domeniu, ce soluții vor fi nevoite să adopte? Merg către o piață 
europeană exclusivă ?    

În capitolul 2, Tendințe-cheie, apreciind că a sosit momentul pentru o 
schimbare radicală în Europa, datorită tendințelor manifestate pe plan mondial, sunt 
prezentați vectorii acestei schimbări. Din rândul lor, rețin atenția „vectorii economici 
și tehnologici”, care trebuie puși în relație cu obiectivul principal cu privire la crearea 
industriei europene de apărare la care m-am referit mai sus. Astfel, evidențierea 
disproporțiilor mari între sumele cheltuite și capabilitățile de apărare rezultate, 
precum și referirile la suprapunerile în materie de cheltuieli raportate la suprapunerile 
sistemelor utilizate sunt elemente de analiză determinantă pentru cheltuirea  banilor 
în mod  rațional. Aceasta reprezintă o condiție necesară oricărei afaceri, cu atât mai 
mult în condițiile în care presiunea asupra bugetelor naționale rămâne în continuare 
ridicată. La modul general, întotdeauna există o „tensiune între constrângerile fiscale 
și prioritățile de politică publică, aflate în concurență ce va continua să caracterizeze 
economia politică” a oricărui stat, indiferent de puterea sa economică financiară a 
oricărui stat, nu numai a celor mai puțin dezvoltate economic. Cu atât mai mult, în 
cazul acestora, domeniul apărării ar trebui să constituie prioritatea fără de care nu 
pot fi garantate toate celelalte activități ce folosesc banul public. Iar dacă vorbim de 
„concurența” în piața cu armament și echipamente militare, apar două întrebări: (1) 
Până unde se poate merge cu transparența într-un domeniu care prin excelență este 
secret? (2) Se poate oare cumpăra orice dacă sunt limitări financiare? 

Securitatea și apărarea unui stat nu se licitează și nu se negociază. În caz 
contrar, înseamnă că statul a ajuns în prag de dispariție ca entitate națională. Iar 
dorința păstrării ei în cadrul comunității europene cu orice sacrificiu, nicicum nu 
poate fi etichetată ca naționalism. 

În capitolul 3, Europa 2025 – către o uniune a securității și apărării –, se 
dă un răspuns mai detaliat privind cooperarea în ansamblu UE-NATO prin care, în 
opinia mea, ar escamota cu abilitate tendința de creare a unei industrii de apărare 
exclusiv europeană care ar avea o serie de consecințe predictibile nefavorabile. Însă, 
partea bună a abordării documentului de reflecție o constituie recunoașterea, pentru 
prima dată de către UE, că „amenințările la adresa securității nu sunt departe de 
frontierele noastre și de cetățenii noștri”, chiar dacă nu se detaliază explicit gravele 
amenințări ale Rusiei. Această recunoaștere este, totuși, cu totul altceva față de 
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liniștea ce se încerca a o inocula până acum președintele CE, Jean Claude Juncker, 
maestrul în „arta compromisului”. Apoi, aflând de la sursă că liderii politici europeni 
au început deja să răspundă la aceste amenințări, în sfârșit, primim garanția că „o 
serie de inițiative sunt în curs pentru a pune în aplicare Strategia globală în domeniul 
securității și al apărării, pentru a dezvolta relații mai strânse între UE și NATO”.

Chiar dacă acest document este elaborat sub auspiciile CE  și exprimă opiniile 
personale ale autorilor care ocupă poziții importante în staff-ul actual al UE, apreciez 
că aprofundarea lui, cu reconsiderarea unor aspecte sesizate mai sus, ar putea 
uniformiza și coagula percepții favorabile unei armate europene, având strategie și 
misiuni complementare NATO și nu în afara și paralele acesteia.  

În legătură cu alte opinii privind apărarea europeană după Brexit, remarc 
apariția în forță a noului președinte al Franței. Domnul Emmanuel Macron, într-un 
amplu interviu acordat mai multor publicații occidentale cu prilejul reuniunii CE 28), 

pledează pentru aprofundarea integrării europene prin dezvoltarea, în coordonare cu 
Germania, a unui model social şi a unor structuri comunitare de apărare, în folosul 
cetățenilor. Potrivit opiniei domniei sale „Trebuie să construim o Europă care să 
ofere protecţie cetățenilor, inclusiv prin politici comunitare autentice în materie de 
apărare şi securitate. Trebuie să fim mai eficienţi în privinţa migraţiei de amploare, 
reformând profund sistemul de protecţie a frontierelor, politicile în materie de 
imigraţie şi azil”. 

Interesant este și modul în care domnia sa vede construcția în continuare a 
Europei. Îmbucurătoare este și percepția sa care pare a fi realmente complementară 
misiunilor NATO și nu arată că ar fi orientată spre misiuni și structuri paralele cu 
aceasta. Astfel, Emmanuel Macron sugerează realizarea unei prime etape pentru 
„a  proteja frontierele externe, care să asigure securitate prin cooperarea între 
structurile de poliţie şi justiţie în combaterea terorismului, pentru o Europă care să 
ofere protecţie faţă de efectele negative ale globalizării”. Plină de realism și speranță 
pentru viitorul UE în ansamblul ei, evident și al apărării europene, este și percepția 
domniei sale prin care vede rolul important al acestei prime etape, fără de care, spune 
domnia sa, nu se poate ajunge la relansarea coerenței Europei și apoi la aprofundarea 
instituțională a Uniunii.  

4. Concluzii 

- Ca orice altă strategie din  oricare alt domeniu, Strategia de securitate 
europeană trebuie să aibă la bază recunoașterea, nominalizarea concretă și 
explicită a potențialilor adversari și să menționeze detaliat provocările, riscurile 
și amenințările interne și externe, în toate formele lor, la adresa securității Uniunii 
în ansamblul ei, cât și la adresa integrității teritoriale și suveranității fiecărui stat 
național membru. În acest sens, diversitatea și amploarea amenințărilor Rusiei, 
care bântuie prin întreaga Europă și nu numai, trebuie unanim recunoscute și 
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înțelese în toate dimensiunile gravității lor de manifestare.  

- Înființarea armatei europene trebuie să ia în calcul realismul oportunității și 
eficienței ei, în raport cu prioritățile impuse de imperativele securității internaționale 
actuale, cât  și pe termen lung.

- O Europă puternică și unită nu se poate realiza în afara valorilor 
euroatlantice, izolându-se și îndepărtând SUA de interesele fundamentale ale 
comunității europene. 

- Eficiența maximă a potențialului armatei europene în folosul cetățeanului se 
poate realiza numai într-un raport de complementaritate cu NATO.

- În situația în care se află azi UE, mai mult ca oricând, se impune  o nouă foaie 
de parcurs al viitorului Uniunii. Acest nou parcurs va trebui să schimbe radical și 
strategia actuală a managementului exercitat la nivelul cel mai înalt al factorului de 
decizie, readucându-l în deplin acord cu principiile integrării, cu spiritul, esența și 
sensul curat al obiectivelor strategice stabilite de părinții fondatori. 

- Readucerea UE la principiile în baza cărora a fost proiectată de fondatorii 
ei, preocuparea de a aborda problema elaborării unei noi strategii de apărare 
europeană comună ar putea fi viabilă, având o structură militară corespunzătoare de 
maximă importanță pentru securitatea internațională și nu izolaționistă. 

- Noii lideri politici ai statelor membre pot veni cu o viziune constructivă și 
realistă pentru a renaște speranța eliminării ambiguităților și haosului existente azi în 
UE, precum și pentru reinstalarea funcționării ei în coordonate de securitate care să 
aducă bunăstarea fiecărui stat membru și fiecărui cetățean.
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Abstract 

In the present paper2, we’ll try to realize a brief approach regarding 
some new legal paradigms, according to the UN specific documents illustrative 
for the universal regime of women’s rights. It is mentioned also, within these 
UN documents, that states are urged to elaborate and develop the present 
body of national and international norms regarding women’s law, by leading 
it to the new level, of global regulations and protection. New paradigms, as 
“feminine leadership”, “empowerment of women and girls”, derived from the 
comprehensive principle of sustainable development, consecrated by the “2030 
Agenda”, another major UN document for the next decades, are becoming of 
paramount importance for restructuring  today societies and  reasserting in 
a new, global formula, enforced rights for women and girls, in key -and also 
restricted- areas (as participation of women and girls to public and political 
life, at all levels, and other specific rights, as well). 
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non-discrimination, gender equality, empowerment of women and girls  
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1. Cadrul normativ internațional actual de protecție a  
drepturilor femeii

În Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de AG ONU prin 
rezoluția 217 A (III) din 10 decembrie 19483, la art. 1, se prevede clar că 

„toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi” iar art. 2 
consacră principiul ne-discriminării („fiecare se poate prevala de toate drepturile 
și de toate libertățile proclamate de prezenta Declarație, fără nicio deosebire de...
sex...”., în timp ce articolul 7 completează cu mențiunea că „toți oamenii sunt egali 
în fața legii și au dreptul fără deosebire la o protecție egală a legii. Toți oamenii au 
dreptul la o protecție egală împotriva oricărei discriminări care ar încălca prezenta 
Declarație și împotriva oricărei provocări la o astfel de discriminare”. Art. 18, 19, 
20 din Declarație dau dreptul oricărei ființe umane, deci și femeilor, la libertatea 
de opinie, de exprimare, dreptul de a nu fi tulburată pentru opiniile sale, dreptul la 
libertatea de întrunire și asociere pașnică, dreptul la libertatea gândirii, a conștiinței 
și a religiei, inclusiv libertatea de a își schimba religia și convingerile, libertatea de 
a-și a manifesta religia și convingerile sale, individual sau colectiv, atât în public cât 
și privat, prin învățământ, cult, practici și îndeplinirea de rituri.

Art. 21 prevede, la alin. 1, că orice persoană (deci, inclusiv femeia) are 
dreptul să participe la conducerea treburilor publice ale țării sale, fie direct, fie prin 
intermediul unor reprezentanți liber aleși. Alin. 2 din același articol prevede că „orice 
persoană are dreptul de acces, în condiții de egalitate, la funcțiile publice ale țării 
sale”. 

Potrivit Pactului Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și 
culturale4, adoptat de AG ONU la 16 decembrie 1966, prin rezoluția 2200 A (XXI), 
intrat în vigoare în 1976, art. 3, este consacrat angajamentul statelor părți la acest 
Pact de a asigura dreptul egal al bărbatului și femeii de a beneficia de toate drepturile 
economice, sociale și culturale enumerate în acest document. Printre aceste drepturi 
care implică o participare civică, socială și politică a femeilor la treburile publice 
ale societății în care trăiesc, pot fi incluse: dreptul oricărei persoane, în vederea 
favorizării și ocrotirii intereselor sale economice, de a forma împreună cu alte 
persoane, sindicate, de a se afilia la un sindicat la alegerea sa, dreptul la a face grevă 
(art. 8), dreptul oricărei persoane (deci și al femeilor) de a participa la viața culturală, 
dreptul de  a beneficia de progresul științific și de aplicațiile sale (art. 15).

Aceste drepturi se completează cu alte drepturi, prevăzute în Pactul Internațional 
cu privire la drepturile civile și politice5, adoptat de AG ONU la 16 decembrie 1966, 
3  Institutul Român pentru Drepturile Omului, Principalele instrumente internaționale privind drepturile omului la 
care România este parte, vol. I, Instrumente universale, Ed. IRDO, București, 2002,  pp.5-11. 
4  Institutul Român pentru Drepturile Omului, Principalele instrumente internaționale privind drepturile omului la 
care România este parte, vol. I, Instrumente universale, Ed. IRDO, București, 2002,  pp. 12-24.
5  Institutul Român pentru Drepturile Omului, Principalele instrumente internaționale privind drepturile omului la 
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intrat în vigoare în 1976, care, încă din Preambul, trimite la angajamentul statelor 
părți de a recunoaște demnitatea inerentă tuturor membrilor familiei umane și a 
drepturilor lor egale și inalienabile, care decurg din demnitatea inerentă a persoanei 
umane. Conform art. 2 din acest document internațional, este consacrat principiul 
non-discriminării, inclusiv pe criteriu de sex, statele părți la acest Pact luându-și 
obligația de a respecta și a garanta tuturor indivizilor de pe teritoriul lor și care țin 
de competența lor (deci, și femeilor), drepturile recunoscute de acest Pact, fără nicio 
deosebire, între altele, și în funcție de sex.

Conform art. 3, statele părți la acest Pact își asumă angajamentul de a asigura 
dreptul egal legal al bărbaților și femeilor de a se bucura  de toate drepturile civile 
și politice enunțate în acest document. Prin art. 22 din același document, observăm 
că se consacră indirect și dreptul de care beneficiază și femeile, cel de a se asocia 
în mod liber cu alte persoane, inclusiv dreptul de a constitui sindicate și de a adera 
la ele pentru ocrotirea intereselor lor. Art.25 este și mai specific, în sensul de a 
recunoaște clar, oricărui cetățean (deci, și femeilor), dreptul și posibilitatea, fără 
nicio discriminare și fără restricții nerezonabile, de a avea acces, în condiții generale 
de egalitate, la funcțiile publice din țara sa; dreptul de a alege și de a fi ales, în alegeri 
periodice, oneste, cu sufragiu universal și egal și scrutin secret, asigurând exprimarea 
liberă a voinței alegătorilor; dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice, 
fie direct, fie prin intermediul unor reprezentanți liber aleși.

Trebuie să remarcăm și seria de drepturi politice recunoscute femeilor, de 
statele părți, pe plan internațional, prin Convenția asupra drepturilor politice ale 
femeii, adoptată prin rezoluția AG ONU 640 (VII), din 20 decembrie 1952, intrată 
în vigoare în 7 iulie 19546, anume: dreptul femeilor la vot, în toate alegerile, fără 
discriminare și în condiții de egalitate cu bărbații; dreptul femeilor de a fi eligibile, 
în oricare din organismele publice, constituite în baza legislației naționale, fără nicio 
discriminare și în condiții de egalitate cu bărbații; dreptul femeilor de a ocupa orice 
post public și de a exercita oricare dintre funcțiile publice stabilite în baza legislației 
naționale, fără nicio discriminare și în condiții de egalitate cu bărbații.

Potrivit unui alt document internațional fundamental pentru reglementarea 
condiției juridice a femeii în cadrul normativ internațional, anume Convenția asupra 
eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei7, adoptată de AG ONU prin 
rezoluția 34/180 din 18 decembrie 1979, intrată în vigoare în 3 septembrie 1981, se 
recunoaște, în Preambul, faptul că „discriminarea față de femei afectează principiile 
egalității în drepturi și respectului demnității umane, împiedică participarea femeilor, 
în aceleași condiții ca și bărbații, la viața politică, socială, economică și culturală 
din țara lor, creează obstacole creșterii bunăstării societății și familiei și împiedică 

care România este parte, vol. I, Instrumente universale, Ed. IRDO, București, 2002,  pp. 24-50.
6  Institutul Român pentru Drepturile Omului, Principalele instrumente internaționale privind drepturile omului la 
care România este parte, vol. I, Instrumente universale, Ed. IRDO, București, 2002,  pp. 327-329.
7  Institutul Român pentru Drepturile Omului, Principalele instrumente internaționale privind drepturile omului la 
care România este parte, vol. I, Instrumente universale, Ed. IRDO, București, 2002,  pp.338-352.
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femeile să își servească țara și omenirea în deplinătatea posibilităților lor”. Prin 
art. 7 și art.8 din acest document, statele părți își iau obligația juridică de a adopta 
toate măsurile necesare pentru a elimina discriminarea față de femei în viața politică 
și publică a țării și pentru a le asigura, în condiții de egalitate cu bărbații, o serie 
de drepturi precum: dreptul de a vota la toate alegerile și referendumurile publice 
și dreptul de a fi alese în toate organismele eligibile în mod public; dreptul de a 
participa la toate organizațiile și asociațiile neguvernamentale care activează în viața 
publică și politică a țării; dreptul de a lua parte la elaborarea politicii statului și la 
punerea sa în aplicare; dreptul de a ocupa funcții publice, dreptul de a exercita toate 
funcțiile publice la toate eșaloanele de guvernământ. De asemenea, femeilor le mai 
este asigurat, de către statele părți, că vor fi luate toate măsurile necesare pentru ca 
ele să aibă posibilitatea, fără nicio discriminare și în condiții de egalitate cu bărbații, 
de a reprezenta guvernul lor pe plan internațional și de a participa la activitățile 
organizațiilor internaționale. 

Dar participarea la viața socială și politică a femeilor mai presupune și 
alte tipuri de drepturi, precum sunt cele garantate de art. 13 din documentul sus-
menționat: astfel, femeilor le este garantat dreptul de a beneficia în condiții de 
egalitate cu bărbații și fără nicio discriminare, de dreptul de prestații familiale, 
dreptul la împrumuturi bancare, dreptul la împrumuturi ipotecare și la alte forme de 
credit financiar; dreptul de a participa la toate activitățile recreative, sport și la toate 
activitățile vieții culturale. 

Femeile din mediul rural, potrivit art. 14, au dreptul de a participa în condiții 
de egalitate cu bărbații și fără nicio discriminare, la dezvoltarea rurală, dreptul de 
a participa pe deplin la elaborarea și executarea planurilor de dezvoltare la toate 
nivelurile,  are dreptul de a participa la toate activitățile publice, dreptul de a avea 
acces la obținerea de credite și împrumuturi agricole, de serviciile de comercializare 
și tehnologii corespunzătoare. 

Pe plan regional european, trebuie să menționăm și Carta Drepturilor 
fundamentale ale cetățeanului european8, adoptată la Nisa, parte integrantă din 
tratatul de la Lisabona, care prevede în titlul III, art. 20, egalitatea tuturor persoanelor 
în fața legii și în art. 21, alin. 1 și 2, principiul nediscriminării (inclusiv pe motiv 
precum sexul și orice alt fel de discriminare), iar în art. 23 este consacrată expres 
egalitatea între bărbați și femei, care trebuie asigurată de statele membre în toate 
domeniile. Titlul V (drepturile cetățenilor) din Cartă, art. 39, alin.1 prevede că 
„orice cetățean al Uniunii are dreptul de a alege și de a fi ales în cadrul alegerilor 
pentru Parlamentul European, în statul membru în care își are reședința, în aceleași 
condiții ca și resortisanții acestui stat”. De asemenea, femeile, având cetățenia UE, 
beneficiază implicit și de prevederile art. 40/Cartă, anume de dreptul de a alege și de 
a fi ales în cadrul alegerilor locale, în statul membru de reședință, în aceleași condiții 
ca și resortisanții acestui stat.
8  2007/C 303/01, http://eur.lex.europa.eu/ro/treaties, accesat la 09.03.2010. 
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Participarea femeilor, cetățeni ai UE, la viața politică și civică din statele 
membre UE include și alte tipuri de drepturi, care se referă la o bună administrare, 
în cadrul participării cetățenilor europeni la viața civică și politică a UE: dreptul 
femeilor (nu doar având cetățenia UE, ci orice femeie cu reședința într-un stat membru 
UE) de a adresa petiții Parlamentului European (art.44/dreptul de petiționare) și art. 
43 (dreptul femeilor, cetățeni europeni sau având reședința într-un stat membru UE 
de a sesiza Ombudsmanul European privind cazurile de administrare defectuoasă 
în activitatea instituțiilor, organelor, agențiilor, oficiilor UE, cu excepția Curții de 
Justiție a UE).

2. Sintagma „empowerment of women and girls” și 
drepturile femeii presupuse de aceasta 

În Declarația Mileniului, adoptată prin rezoluția AG ONU A /55/L.2, la New 
York , la 6-8 sept. 20009, statele recunosc „o responsabilitate colectivă în a susține 
principiile demnității umane, egalității și echității la nivel global”, respectul pentru 
drepturile omului și libertățile fundamentale, fără niciun fel de discriminare (inclusiv 
cea pe bază de sex). Conștientizând că principala provocare este de a converti 
globalizarea într-o forță pozitivă pentru oameni, statele își asumă un set de principii 
și valori, precum: libertatea, egalitatea, solidaritatea, toleranța, respectul față de 
natură și împărțirea responsabilității10. Principiul egalității între oameni în asigurarea 
accesului liber la dezvoltare11 este asigurat de statele semnatare ale acestui document 
fundamental pentru ordinea globală a sec. XXI.

La punctul 20 din Declarație, apare înscris clar angajamentul statelor semnatare 
referitor la  sintagma juridică novatoare de „împuternicire a femeilor/empowerment of 
women”, alături de principiul promovării egalității de gen, privite ca fiind  „căi efective 
de combatere a sărăciei, foametei, bolilor și de a stimula dezvoltarea sustenabilă”. De 
asemenea, într-un alt document fundamental: Declarația de la Johannesburg privind 
Dezvoltarea Durabilă12, adoptat în 4 sept. 2002, la Summitul Mondial privind 
Dezvoltarea Durabilă de la Johannesburg, Africa de Sud, statele semnatare își asumă 
angajamentul de a construi „o societate globală umană, echitabilă, a carității”, bazată 
pe trei piloni (dezvoltare economică, dezvoltare socială și protecția mediului). Și 
în această Declarație, la punctul 20 din capitolul ”Our commitment to sustainable 
development”, întâlnim o consacrare expresă a sintagmei ”women empowerment” 
(împuternicirea femeilor sau acordarea de puteri femeilor în domeniul politic 
și social). Astfel, statele semnatare se obligă să asigure prin măsuri naționale, că 
9  Adoptată Ia 8 septembrie 2000, http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm, accesat la data de 30 
martie 2015. 
10  Idem. 
11  IbIdem.
12  Johannesburg Declaration on Sustainable Development, 4 Sept. 2002, http://www.undocuments.net/jburgdec.
htm, accesat la data de 12 sept. 2016.
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„împuternicirea femeilor, emanciparea și egalitatea de gen sunt integrate în toate 
activitățile prevăzute de Agenda 21”.

Declarația de la Beijing și Platforma pentru Acțiune13 dar și rezoluția S-23/2 
și rezoluția S-23/3, a celei de-a 23-a sesiuni speciale a AG ONU (pe subiectul 
drepturilor femeilor, egalității de gen, dezvoltării și păcii în sec. XXI) sunt alte 
documente internaționale prin care statele membre ONU își asumă obligații și 
angajamente clare în materia re-afirmării respectării drepturilor omului și libertăților 
fundamentale (în speță, drepturile femeii), eliminării măsurilor de discriminare la 
adresa femeilor în ceea ce privește participarea la viața publică și politică a țării lor. 
Este menționat și rolul central al Entității Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen 
și Împuternicirea Femeilor (UN-Women)14, în a conduce și a coordona acțiunea de 
promovare a egalității de gen și a împuternicirii femeilor în cadrul sistemului ONU 
dar și la nivelul țărilor membre15. 

Adunarea Generală ONU a adoptat în 19 decembrie 2011, o rezoluție 66/130 
intitulată „Femeile și participarea politică”16; aceasta se adaugă la rezoluția AG ONU 
58/142 din 22 decembrie 200317 în care se afirmă importanța esențială a participării 
politice a femeilor în toate contextele (atât în timp de pace cât și de conflict) și în 
toate etapele tranziției politice, rolul pe care trebuie să îl aibă femeile în atingerea 
și menținerea unui context politic de pace și securitate internațională, în eradicarea 
foametei, sărăciei și bolilor, cât și în deplina realizare a tuturor drepturilor omului; 
rolul lor considerat ca fiind esențial, în îndeplinirea egalității, dezvoltării durabile, 
păcii și democrației; rolul esențial al femeilor în prevenirea și rezolvarea conflictelor, 
în construcția păcii; importanța de a împuternici femeile prin acces la educație și 
formare în domeniul guvernării, politicii publice, economie, drepturi și libertăți 
civice, tehnologia informației, știință. Este de apreciat, în opinia statelor semnatare 
ale rezoluției AG ONU 66/130, stabilirea Consiliului Drepturilor Omului privind 
Grupul de Lucru asupra Discriminării împotriva Femeilor în Drept și în Practică18 
iar statele sunt chemate să acționeze pentru eliminarea legilor, reglementărilor și 
practicilor discriminatorii care previn sau restricționează participarea femeilor la 
viața politică. 

Există numeroși factori care împiedică, la începutul sec. XXI, accesul femeilor 

13  Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995, UN publications, Sales no. 
E.96.IV.13, chap.1, resolution 1, annexes I and II.
14  http://www.unwomen.org/en  , accesat in 17 august 2017. General Assembly, distributed 19 March 2012, United 
Nations, Resolution adopted by the General Assembly on 19 December 2011, 66/130, Women and political partici-
pation, A/RES/66/130.
15  http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality, accesat in 19 august 
2017.
16  General Assembly, distributed 19 March 2012, United Nations, Resolution adopted by the General Assembly on 
19 December 2011, 66/130, Women and political participation, A/RES/66/130, http://www.un.org/womenwatch/
daw/documents/ga66.htm , accesat in 19 august 2017 
17  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/142 , accesat in 19/08/2017
18  General Assembly, distributed 19 March 2012, United Nations, Resolution adopted by the General Assembly on 
19 December 2011, 66/130, Women and political participation, A/RES/66/130.
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atât la viața politică și socială a țării lor cât și la nivel internațional; nivelurile scăzute 
de educație, lipsa accesului la îngrijirile medicale de bază, sărăcia, stereotipurile de 
gen, practicile și mentalitățile, atitudinile discriminatorii și de marginalizare la adresa 
femeilor, normele juridice discriminatorii.

În acest sens, prin rezoluția AG ONU 66/130 intitulată „Femeile și participarea 
politică”19, statele sunt invitate să întărească participarea politică a femeilor, precum 
și atingerea egalității între femei și bărbați, promovarea și protejarea drepturilor 
femeii  în toate situațiile (de pace, de conflict, de tranziție politică) în ceea ce privește 
o participare activă a femeilor în condiții de egalitate cu bărbații la toate nivelurile de 
decizie, întărirea rolului femeilor la procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește 
prevenirea conflictelor, soluționarea conflictelor, reconstrucția societăților post-
conflict20. 

Statele părți se obligă să ia măsuri de întărire a participării politice a femeilor 
în societățile lor, de felul: angajării femeilor în activități politice; participarea 
femeilor la conducerea afacerilor publice; asigurarea asocierii libere a femeilor, a 
dreptului de adunări pașnice ale femeilor, a exprimării opiniilor lor și a libertății de a 
împărtăși, căuta, distribui informații și idei; a dreptului femeilor de a vota în alegeri 
și referendumuri publice și de a fi eligibile pentru alegeri în corpuri public alese, în 
condiții de nediscriminare cu bărbații; asigurarea participării femeilor în formularea 
politicilor guvernamentale, în implementarea lor, în deținerea de funcții publice  la 
toate nivelurile de guvernare21.

Statele membre ONU se angajează, totodată, prin această rezoluție, să ia toate 
măsurile necesare de eliminare a prejudecăților bazate pe ideea de inferioritate a 
femeilor, pe roluri stereotipe pentru femei și care constituie o barieră în calea 
accesului femeilor la participarea în sfera politică; statele se mai angajează (la punctul 
6, lit. b din Rezoluție) să adopte abordări inclusive privind participarea lor politică; 
să încurajeze puternic partidele politice să îndepărteze barierele de orice fel care 
discriminează direct sau indirect  participarea femeilor; să contribuie la dezvoltarea  
capacității lor de a analiza problemele din perspectiva de gen și să adopte politici 
de promovare a abilității femeilor de a participa deplin la toate nivelurile de luare a 
deciziilor în cadrul acestor partide politice22.

În Raportul ”The Millenium Development Goals”/2014, ”We can end poverty”23, 
este amintită expres, încă din Rezumatul introductiv al Raportului, printre alte ținte 
(MDG- Millenium Development Goals) și scopul propus și asumat de statele membre 
ONU, de a asigura și îmbunătăți participarea politică a femeilor. Scopul 3, menționat 
în Raport, privește expres „promovarea egalității de gen și a împuternicirii femeilor”. 

19  General Assembly, distributed 19 March 2012, United Nations, Resolution adopted by the General Assembly on 
19 December 2011, 66/130, Women and political participation, A/RES/66/130.
20  Idem.
21  Ibidem.
22  Ibidem.
23  www.undp.org/content/undp/en, accesat la 31 martie 2015, UN, New York, 2014, ”We Can End Poverty” 2015.
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Astfel, se amintește în Raport că, în 2014, în 46 de țări, a crescut numărul femeilor 
membre în parlamentele țărilor lor cu cel puțin 30% în cel puțin una din Camere 
(Rwanda fiind o țară în care femeile dispun de o alegere de 64% în Camera inferioară 
a Parlamentului), și al accesului femeilor la portofolii ministeriale de tipul Apărării, 
Afacerilor Externe și Mediului. După cum se precizează în Raport, la sfârșitul anului 
2013, nu mai rămăseseră decât 5 camere parlamentare în lume care nu permiteau 
accesul femeilor în parlament24.

Accesul femeilor la fotoliile ministeriale a ajuns la 17,2% în 2014 față de 
16,1% în 2008, iar în ianuarie 2014, conform acestui Raport, se estima că, în 36 de 
țări, erau aproximativ 30% sau mai mult femei-ministru25. Țări ca Nicaragua, Suedia, 
Finlanda, Franța, Capul Verde și Norvegia sunt țări în care femeile dețin până la 
57% din pozițiile ministeriale. Raportul menționează, ca un alt trend pozitiv, accesul 
femeilor la funcții ministeriale de tipul Afacerilor Sociale, Educație și Probleme ale 
Femeilor dar și la ministere hard, de tipul Apărării, Afacerilor Externe și Mediului26.

Contrastând cu aceste trenduri pozitive, Raportul amintește și de inerția sau 
declinul în asigurarea efectivă a accesului femeilor la funcțiile de șef de stat/șef de 
guvern sau purtător de cuvânt al parlamentului27. Din 2012, numărul femeilor aflate 
în funcțiile de tip șef de stat/șef de guvern a înregistrat un declin, de la 19 la 18 iar 
numărul femeilor purtători de cuvânt al Parlamentului abia a crescut, de la 14,2% la 
14,8% în 201328. 

Cel mai recent document juridic fundamental adoptat în cadrul ONU, revelator 
pentru ordinea globală a sec. XXI, este însă Agenda 2030, adoptată prin rezoluție 
a AG ONU pe data de 25 septembrie 201529. Între cele 17 SDG-uri (Sustainable 
Development Goals/ Scopuri de Dezvoltare Durabilă) și 169 de obiective propuse de 
acest document, încă din alin. 3 al Preambulului Agendei 2030, apare înscrisă voința 
statelor semnatare de „a realiza drepturile omului pentru toți, de a atinge egalitatea 
de gen și împuternicirea tuturor femeilor și fetelor”, scop privit ca fiind unul intrinsec 
legat de paradigma dezvoltării durabile30.

De asemenea, în Introducerea acestui document, adoptat sub egida ONU, tot la 
alineatul 3, este precizat angajamentul statelor semnatare de a soluționa, până în 2030, 
printre alte obiective, și scopul protejării drepturilor omului, al promovării egalității 
de gen și al împuternicirii tuturor femeilor și fetelor, scopuri alăturate obiectivului 
de creare a condițiilor propice pentru o creștere economică sustenabilă, inclusivă, 
prosperitate împărțită, pentru respectarea demnității umane și îndreptarea unei atenții 
24  Ibidem.
25  Ibidem.
26  Ibidem.
27  Ibidem.
28 Ibidem. 
29  United Nations, General Assembly, distr. 21 October 2015, A/RES/70/1, Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development, https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld, ac-
cesat în data de 28 sept. 2015. 
30  Ibidem.
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particulare pentru protejarea categoriilor vulnerabile și sărace ale societății globale31.
În cadrul secțiunii ”Our Vision”, la pct.8, din documentul sus-menționat, se 

prevede angajamentul statelor semnatare pentru construirea unei lumi „bazate pe 
respectul universal al drepturilor omului, al demnității umane, statului de drept, 
justiție, egalității și non-discriminării, o lume de oportunități egale permițând 
pentru toți realizarea potențialului uman și contribuind la atingerea unei prosperități 
împărtășite, o lume în care fiecare femeie și fată beneficiază de deplina egalitate de 
gen și în care toate barierele legale, sociale și economice la împuternicirea lor au fost 
înlăturate”32.

Față de starea lumii actuale, documentul remarcă faptul că inegalitatea de gen 
rămâne o provocare-cheie, între țări fiind înregistrate enorme inegalități și disparități 
de oportunitate, putere și bogăție33.

La secțiunea „The New Agenda”, pct. 19 din Agenda 2030, este reafirmat 
principiul non-discriminării, asumat din nou de către statele semnatare, în spiritul 
principiilor Cartei ONU și a altor documente internaționale protejând drepturile 
omului. Punctul 20 din această secțiune este dedicat problemei împuternicirii femeilor 
și fetelor, realizării egalității de gen, în cadrul unui obiectiv mai amplu, acela de 
atingere a deplinului potențial uman, și al dezvoltării durabile34. Femeile și fetele, își 
asumă statele semnatare angajamentul, „trebuie să aibă asigurat beneficiul deplin al 
accesului egal la educație de calitate, la resurse economice și participare politică, la 
oportunități egale cu bărbații și băieții pentru leadership, angajare și luarea-deciziilor 
la toate nivelurile”35. „Toate formele de discriminare și violență împotriva femeilor și 
fetelor, trebuie eliminate”, se obligă statele semnatare ale Agendei 2030, considerând 
că „este crucială implementarea unui curent de opinie global în favoarea perspectivei 
de gen”36. 

În document se amintește că „Scopurile și obiectivele prevăzute în el vor intra 
în vigoare la 1 ianuarie 2016 și vor ghida deciziile statelor semnatare pentru următorii 
15 ani, statele fiind obligate să ia măsuri de implementare a Agendei 2030, atât la 
nivel național cât și regional și global”37. Sintagma de ”empowerment of women and 
girls” include și ideea de a implica femeile și fetele nu doar în procesul de luare a 
deciziilor la toate nivelurile, ci și de a le acorda toate oportunitățile pentru ca ele să își 
atingă deplinul potențial inclusiv în participarea în viața civică și politică, economică 
și socială a societății, la nivel regional și global, în organizațiile și instituțiile 
internaționale și nu doar în instituțiile statului unde trăiesc38. Este o sintagmă care 
nu se referă doar la o asigurare reală, a unui pachet de drepturi politice concrete 
31  Ibidem.
32  Ibidem.
33  Ibidem.
34  Ibidem.
35  Ibidem.
36  Ibidem.
37  Ibidem.
38  Ibidem.
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pentru femei, în calitate de cetățeni ai statului lor dar și pe plan regional și global, 
ca elemente active ale societății globale, regionale, prin participarea lor la luarea 
deciziilor în instituțiile globale sau regionale, femeile putând influența o societate 
globală mult mai îndreptată spre o relație de re-armonizare cu natura, de protejare 
și refacere a mediului înconjurător, o societate a oportunităților egale pentru toți, a 
ne-discriminării și incluziunii sociale. Este vorba de o sintagmă care presupune nu 
doar o participare a femeilor la viața politică a societății în care trăiesc și acordarea 
respectului pentru deciziile luate de acestea, ca lideri, acordarea posibilităților reale 
pentru femei de a se pregăti și de a deveni lideri politici, sociali, economici, culturali 
în societățile lor dar și pe plan regional și global (cum expres recomandă Agenda 
2030), o sintagmă care presupune și că femeile să aibă accesul egal cu bărbații la 
funcțiile publice și să exercite leadership în societățile lor, cât și pe plan regional 
și internațional, în virtutea unei aplicări reale, efective, de către statele semnatare 
ale Agendei 2030, a principiilor egalității de gen, ne-discriminării și respectării 
drepturilor omului39.

O participare deplină a femeilor în societate presupune, în viziunea 
documentului sus-menționat, asigurarea de către state a accesului efectiv la un 
învățământ de calitate, la servicii medicale de bază, accesul la piața muncii, la 
promovare și remunerare în aceleași condiții ca și bărbații, astfel încât femeile să fie 
capabile să acceseze oportunitățile unice necesare participării lor reale la procesele 
decizionale, politice, economice, sociale, culturale, din societățile lor, de a deveni 
lideri și de a se implica de o manieră efectivă, reală, în viața politică și publică a 
societăților lor (pct. 24, 25 din Agenda 2030)40.

În lista de SDG-uri (Sustainable Development Goals), din cadrul Agendei 
2030, apare și Scopul 5 (atingerea egalității de gen și împuternicirea femeilor și a 
fetelor), după scopuri precum eradicarea sărăciei, eradicarea foametei, atingerea 
unei depline securități alimentare, promovarea agriculturii sustenabile, asigurarea 
unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării pentru toți la orice vârstă, asigurarea 
unei educații inclusive de calitate și echitabile și promovarea unor oportunități de 
pregătire pentru întreaga viață,  pentru toți41. 

Scopul 5 este format din următoarele dimensiuni, potrivit viziunii Agendei 
2030: el presupune, înainte de toate, a se elimina toate formele de discriminare 
împotriva femeilor și fetelor, de pretutindeni; eliminarea tuturor formelor de violență 
împotriva femeilor, atât în sfera publică dar și în cea privată; eliminarea tuturor 
practicilor vătămatoare la adresa femeilor; recunoașterea și valorizarea muncii 
neplătite, casnice prin prevederi ale serviciilor publice, politici de protecție socială, 
infrastructură; asigurarea participării depline și egale a femeilor și oportunități egale 
pentru leadership la toate nivelurile luării deciziilor, în viața politică, economică și 
socială; adoptarea și întărirea legislației și politicilor de promovare a egalității de gen 
39  Ibidem.
40  Ibidem.
41  Ibidem.
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și a împuternicirii femeilor și fetelor la toate nivelurile, precum și alte măsuri42.

3. Conceptul de ”leadership feminin”

Apreciem că este vorba de un concept juridic avându-și originea în documente 
internaționale adoptate sub egida ONU, referitoare la aplicarea principiului 
non-discriminării la situația femeilor43. Astfel, una dintre originile sintagmei de 
”leadership feminin” se află în textul Convenției privind Eliminarea tuturor formelor 
de discriminare împotriva femeilor44, unde se susține dreptul femeilor de a participa 
la viața publică. De asemenea, trebuie amintită și Platforma de la Beijing pentru 
Acțiune45, care îndeamnă la înlăturarea barierelor la o participare egală a femeilor și 
bărbaților în societate. O serie de programe ale UN Women privind leadershipul și 
participarea sunt destinate furnizării de pregătire pentru femeile-candidate politic, 
pentru îmbunătățirea și construirea capacităților lor politice, pentru acordarea de 
educație civică și pentru campanii de sensibilizare a publicului votant asupra egalității 
de gen, în susținerea avocaților egalității de gen în a determina partidele politice să 
acorde atenție acestei teme de interes global și să o implementeze atât în politicile 
lor, cât și în susținerea de eforturi ca tema egalității de gen și a împuternicirii femeilor 
să devină una centrală în procesul public de luare a deciziilor la nivel național46. 
Organismul specializat al ONU (UN Women)47 susține reformele constituționale și 
legislative necesare pentru a materializa acest concept la nivelul național (asigurarea 
reală, efectivă, a accesului femeilor la sferele politice, ca votanți, candidați, oficiali 
aleși și ca funcționari).

Rezoluția AG ONU, din 2011 (A/RES/66/130)48 privind participarea politică 
a femeilor este un document juridic universal privind obligațiile juridice concrete 
ale statelor semnatare de a asigura la nivel național implementarea sintagmei de 
”împuternicire a femeilor și fetelor”. Această sintagmă se traduce într-o serie de 
măsuri efective, la care statele semnatare trebuie să își alinieze politicile lor naționale: 
femeile și fetele trebuie să aibă asigurat dreptul efectiv de vot în referendumurile 
publice și în alegerile electorale și dreptul efectiv de a fi alese în corpuri public alese, 
42  Ibidem.
43  A se vedea pe larg, www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation, accesat în 28 sept. 
2016
44  Adoptată de AG ONU prin rezoluția 34/180 din 18 decembrie 1979, intrată în vigoare la 3 septembrie 1981. A se 
vedea Institutul Român pentru Drepturile Omului, Principalele instrumente internaționale privind drepturile omului 
la care România este parte, vol. I, Instrumente universale, Ed. IRDO, București, 2002,  pp. 338-352. http://www.
ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx, accesat in 19 august 2017.
45   http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/, accesat in 19 august 2017 
46   Resolution UNGA 66/130, Women and political participation, 19 December 2011. 
47  United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, căruia i se recunoaște un rol central 
în conducerea și coordonarea acțiunilor de promovare a egalității de gen și împuternicirii femeilor în cadrul siste-
mului ONU și în susținerea eforturilor țărilor de a promova aceste două mari teme. A se vedea Resolution UNGA 
66/130, Women and political participation, 19 December 2011. 
48  General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 19 December 2011, no.66/130, Women and 
political participation, distr. 19 March 2012.
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în aceleași condiții ca și bărbații; dreptul lor de a participa la formularea politicilor 
de guvernare și în implementarea lor, inclusiv prin deținerea funcțiilor publice și în 
îndeplinirea funcțiilor publice la toate nivelurile de guvernare; asigurarea ca femeile 
să ia parte, în condiții egale cu bărbații, la toate fazele proceselor de tranziție politică.

Sintagma de „împuternicire a femeilor”, strâns legată de cea de „leadership 
feminin”, implică, în viziunea rezoluției sus-citate, și obligația juridică a statelor 
semnatare de a elimina prejudecățile bazate pe ideea inferiorității femeii sau pe 
roluri-stereotip pentru sexe și care constituie bariere pentru accesul femeilor sau 
participarea lor efectivă la viața politică; promovarea conștientizării și recunoașterii 
importanței participării feminine în procesele politice de la toate nivelurile; 
dezvoltarea de mecanisme și forme de pregătire pentru încurajarea participării 
feminine în procesele electorale, în activitățile politice și în alte activități de leadership, 
precum și pentru asigurarea împuternicirii femeilor de a își asuma responsabilități 
publice; implementarea măsurilor adecvate în cadrul corpurilor guvernamentale 
și în instituțiile sectorului public, de a elimina barierele directe sau indirecte și de 
a asigura participarea femeilor la toate nivelurile deciziei politice. De asemenea, 
statele sunt obligate să investigheze atent acuzațiile de violență, hărțuire, agresare 
a femeilor – alese oficial sau candidate pentru funcții publice –, creând un mediu de 
toleranță zero pentru asemenea ofense și se obligă a asigura tragerea la răspundere 
a celor vinovați; încurajarea femeilor din categoriile marginalizate la participarea la 
procesul deciziei politice la toate nivelurile; obligația statelor de a lua măsuri pro-
active care să înlăture factorii ce împiedică accesul femeilor la politică; obligația 
statelor de a monitoriza și evalua progresul în reprezentarea femeilor în pozițiile de 
luare a deciziilor49.

Prin rezoluția AG ONU, din 19 decembrie 2011 (A/RES/66/130)50 privind 
participarea politică a femeilor, au fost încurajate statele membre ONU să adopte 
o serie de măsuri, concentrate pe următoarele direcții (în vederea asigurării unei 
reale egalități de gen și a împuternicirii femeilor): a reforma sistemele electorale 
naționale privind participarea politică a femeilor și reprezentarea lor în organele 
alese; încurajarea partidelor politice de a înlătura barierele discriminatorii directe 
sau indirecte privind participarea femeilor și de a adopta politici de încurajare a 
egalității de gen cât și promovarea capacității femeilor de a participa pe deplin la 
toate nivelurile de luare a deciziilor din cadrul acestor partide politice; încurajarea 
unei mai mari implicări a femeilor din categoriile considerate marginale (femei cu 
dizabilități, femei din zonele rurale, femei indigene, femei din minoritățile religioase, 
etnice, culturale) în procesul de luare a deciziilor la toate nivelurile; promovarea 
conștientizării și recunoașterii importanței participării femeilor în procesele politice 
de la nivel local, național, internațional51.
49  Ibidem. 
50  IbIdem.
51 www.unwomen.org/en/what-we-don/leadership-and-political-participation/global-norms-and-standards, accesat 
in 28 sept. 2016. 
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Conceptul de „leadership feminin” este strâns legat juridic, de cele două 

teme de interes global pentru ONU și organismele sale specializate, egalitatea de 
gen și împuternicirea femeilor, avându-și originea în principiul non-discriminării. 
Leadershipul feminin vizează seturi de obligații juridice asumate de statele membre 
ONU, de a adopta măsuri, politici, strategii de încurajare a accesului real al femeilor 
la procesele de luare a deciziilor la nivelul comunităților locale, național, regional 
și internațional și de a promova politici axate pe respectarea principiului non-
discriminării (egalitate de gen în accesul la funcțiile publice, pentru femei) dar însoțite 
și de politici de discriminare pozitivă (încurajarea accesului femeilor din categoriile 
marginalizare la funcțiile publice și la procesele de luare a deciziilor politice și 
publice, prin îndepărtarea barierelor, a stereotipurilor bazate pe inegalitatea de gen). 
Leadershipul feminin este și un obiectiv (transformat, în plan juridic, în conceptul 
de „împuternicire a femeilor”), care vizează exercitarea efectivă, de către femei, a 
funcțiilor publice, politice, alese sau numite, în cadrul unor sisteme constituționale 
sau legislative reformate, re-așezate pe baza principiului împuternicirii femeilor.

Cu alte cuvinte, în documentele internaționale adoptate sub egida ONU, 
observăm o tendință constantă de completare a principiului egalității de gen cu noi 
principii juridice (principiul împuternicirii femeilor, principiul discriminării pozitive 
a femeilor marginalizate). Este vorba de îmbunătățiri și relaționări juridice noi, la 
principul nediscriminării, prin adăugarea unor principii noi, axate pe conceptul de 
„leadership feminin” (de la dreptul la liber acces al femeilor la funcțiile publice, la 
funcțiile politice la nivel local, național, regional și internațional) la discriminarea 
pozitivă a femeilor de a accede și exercita aceste funcții și a lua parte sau a conduce 
procesele de luare a deciziilor din diferite niveluri politice sau publice. 

Leadershipul feminin se referă la o repartiție nu doar egală, ci și deschisă activ 
spre promovarea femeilor atât în viața publică și politică a societății și a statelor, cât 
și la nivel regional și internațional, în ocuparea funcțiilor considerate tabu, refuzate 
sau restricționate femeilor, în majoritatea societăților. Statele membre ONU, printr-o 
serie de documente internaționale majore privind realizarea efectivă a conținutului 
conceptului de leadership feminin, inclusiv prin Agenda 203052, s-au angajat să 
adopte măsuri și politici diverse pentru a realiza obiectivul împuternicirii femeilor. 

De exemplu, în Raportul Secretarului-General al Adunării Generale ONU, 
intitulat ”Măsuri luate și progresul atins în promovarea femeilor și a participării 
politice”, distribuit în 24 iulie 201353, se arată că în ultimele decade, nivelul 
reprezentării feminine în viața politică a rămas unul scăzut, femeile suferind în 
continuare un proces de marginalizare față de procesul decizional, în fiecare regiune 
a lumii. O prezență numerică scăzută a femeilor în  corpurile politice numite și alese 
52  Document  adoptat de Adunarea Generală a ONU prin rezoluția din 25 septembrie 2015, nr. 70/1 intitulată 
«Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development»(A/RES/70/1), distribuită în 21 octombrie 
2015, https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld,  accesat la data de 28 sept. 2015.
53 A/68/184.https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/406/99/PDF/N1340699.pdf?OpenElement, 
accesat in 19 august 2017. 
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reflectă un fenomen răspândit pe toate meridianele globului. Raportul conține o serie 
de recomandări finale, adresate statelor membre ONU, printre care și măsurile de 
creștere a prezenței femeilor în pozițiile numite, la nivel executiv și ministerial, în 
toate sectoarele și instituțiile; încurajarea partidelor politice să crească numărul de 
femei candidate nominalizate; susținerea în special a femeilor tinere să urmărească 
o carieră politică, inclusiv prin ințiative de promovare a participării tinerilor și de 
leadership; asigurarea de măsuri de creștere în partidele politice a proporției crescute 
de femei nominalizate în funcții publice și în structuri de leadership de partid54. 

În Planul Strategic al UN-Women, pe anii 2014-2017, intitulat „Făurind acest 
secol pentru femei și egalitatea de gen”55, în capitolul II, pct. A, statele membre 
își asumă obligația de a consolida cadrele normative și angajamentele pentru 
împuternicirea femeilor și pentru drepturile femeilor și egalitate de gen, plecând 
de la dezvoltarea Agendei post-2015 și a scopurilor de dezvoltare durabilă. Printre 
prioritățile de la capitolul III, pct. A, se prevăd și cele destinate întăririi leadership-
ului feminin: asigurarea conducerii și participării feminine în procesele decizionale la 
toate nivelurile; asigurarea protecției femeilor față de fenomenul violenței; asigurarea 
leadership-ului feminin și a participării femeilor în structurarea păcii, securității 
și acțiunilor umanitare; asigurarea beneficiului din dezvoltare și împuternicirii 
economice a femeilor sărace sau marginalizate; asigurarea că planificarea națională 
și guvernarea respectă răspunderea pentru angajamentele și prioritățile privind 
egalitatea de gen, în statele membre ONU; asigurarea formării unui set de norme, 
politici și standarde globale de egalitate de gen și privind împuternicirea femeilor și 
a implementării sale de către guverne la toate nivelurile56.

În alocuțiunea sa în cadrul Întâlnirii Liderilor Globali privind Egalitatea 
de Gen și împuternicirea femeilor, susținută la New York, în contextul celei de-a 
20-a aniversări a Conferinței Mondiale de la Beijing privind Femeile, în 27 sept. 
2015, dl. Klaus Johannis, Președintele României, a subliniat „importanța atât a 
principiului non-discriminării, ca o cerință a dezvoltării, păcii și justiției sociale cât și 
angajamentul României de a continua să implementeze, la toate nivelurile, conceptul 
egalității de gen și al împuternicirii femeilor, bazat pe respectarea Platformei pentru 
Acțiune de la Beijing57, a Convenției de la Istanbul și a Rezoluției Consiliului ONU 
de Securitate nr. 1325”58. În acest context, au fost amintite și „eforturile României, 
ca stat membru ONU, de a lansa un nou sistem de detectare, raportare și prevenire a 
54  Ibidem. 
55  Executive Board of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, 
UNW/2013/6, second regular session of 2013, 16-18 September 2013, United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women Strategic Plan, 2014-2017, http://www.unwomen.org/en/digital-library/publicati-
ons/2014/6/strategic-plan-2014-2017-brochure, accesat in 19 august 2017
56  Ibidem. 
57  http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/, accesat in 19 august 2017
58  Statement, by HE Mr. Klaus Johannis, President of Romania, Global Leaders’ Meeting on Gender Equali-
ty and Women’s Empowerment: A Commitment to Action, New York, 27 Sept. 2015. http://www.unwomen.org/~/
media/headquarters/attachments/initiatives/stepitup/commitments-speeches/romania-stepitup-commitmentspeech-
201509-en.pdf?v=1&d=20151001T162249, accesat in 19 august 2017
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tuturor formelor de violență la adresa femeilor; inițiative de creare a unei noi profesii 
(expert pentru egalitate de gen), dezvoltarea unor programe de încurajare a fetelor și 
băieților în a se implica în viața economică, socială și politică”59. 

4. Concluzii

În calitate de membre ONU, statele își asumă în mod liber, o serie de angajamente 
juridice pe plan internațional, dintre care unele, așa cum am văzut că se preconizează, 
prin documente elaborate de organismele specializate ONU, tind să capete în mod 
treptat, un caracter global. Este vorba de un început de codificare la nivel global a 
unor principii, norme, reguli juridice privind trei domenii (considerate de importanță 
globală, atât de către organismele specializate ONU, cât și de state, prin rezoluțiile 
adoptate de Adunarea Generală ONU): egalitate de gen, împuternicirea femeilor și 
leadershipul feminin60. Aceste trei domenii sunt strâns legate de participarea efectivă 
și extinsă a femeilor la viața politică, la toate nivelurile, obiectiv global pentru 
statele semnatare ale documentelor internaționale privind aceste teme cât și pentru 
organismele specializate ale ONU.

Ne referim la o serie de obligații juridice date direct și expres în sarcina 
statelor  semnatare, prin documentele internaționale la care ne-am referit în prezenta 
lucrare, și care sunt direct legate de principiul dezvoltării durabile cât și de obiectivul 
unei societăți tolerante, egalitare, care a depășit stereotipurile legate de gen și care 
a eliminat formele de violență, marginalizare și piedicile privind accesul real al 
femeilor la toate procesele decizionale de la toate nivelurile (nu doar la cele din 
comunitatea în care trăiesc). 

Secolul XXI, pornind de la analiza documentelor internaționale menționate în 
prezenta lucrare, se conturează ca un secol în care respectarea principiilor egalității de 
gen, a principiului împuternicirii femeilor, a principiului dezvoltării durabile  capătă 
un caracter juridic global și vor trebui consacrate într-o Cartă ONU a Principiilor 
Globale, ca expresii ale dezvoltării unor corpuri de norme globale în special în 
materia drepturilor omului (drepturile femeii, aici). 
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Conf. univ. dr. Agata Mihaela POPESCU1

Rezumat

Sunt multe probleme care preocupă marile cancelarii ale Vestului și 
ale Estului, iar rezolvarea lor nu este nici simplă, nici ușoară. S-au adunat 
multe reproșuri reciproce, multe suspiciuni și, mai ales, foarte multe interese 
conflictuale. Marile puteri și aproape toate țările din zonă – ne referim la 
cele care se află de o parte și de cealaltă a faliei geopolitice și geostrategice 
Marea Neagră-Marea Baltică, redeschisă în urma crizei din Ucraina –, chiar 
dacă nu se află în stare de alertă, își încordează atenția și rămân vigilente. 
Aplicația „Zapad-2017”, desfășurată în aceste zile de către Belarus și Rusia 
la originea a două culoare strategice importante – cel al Mării Baltice și cel 
central european –, la care se adaugă și exercițiile NATO din zonă, n-a fost 
menită să dea un semnal de liniște și de cer senin…

Cuvinte-cheie: Zapad-2017, nesiguranță, insecuritate, teamă, război

Résumé

Il y a beaucoup de problèmes qui préoccupent les grandes capitales 
de l’Ouest et de l’Est, et a les solutionner n’est pas ni simple, ni facile. On a 
ramassé beaucoup des reproches réciproques, asses de suspicions et, surtout, 
une grande tasse d’intérêts conflictuelles. Les grandes puissances et presque 
tous les pays  de la région – on se réfère à ceux qui se trouvent à côté d’une 
partie ou de l’autre de la crevasse géopolitique et géostratégique Mer Noire-
Mer Baltique, réactivée après la crise ukrainienne –, même si elles n’en soient 
pas en état d’alerte avancée, on intensifie l’attention et restent vigilante. 

1  Universitatea Cr4eștină „Dimitrie Cantemir”
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L’application „Zapad-2017” („Ouest-2017”), déroulé dans ces jours par 
Biélorussie et la Russie au débouché des deux corridors stratégiques – celui 
de la Mer Baltique et celui de l’Europe Centrale – a laquelle on en y ajoute les 
exercices de l’OTAN, n’a pas eu la vocation de donner un signal de confiance 
réciproque et de ciel bleu…

Mots-clefs: Zapad-2017, incertitude, insécurité, crainte, guerre

Și în această vară spre toamnă, lumea a continuat să fie la fel de complicată, 
de truditoare pe tarlalele, labirinturile și hățișurile acestui început de secol, 

cu speranța că toate problemele sau măcar o parte din ele se vor rezolva, iar mâine 
va fi mai bine și mai sigur ca azi. Cu toate acestea, numeroasele incertitudini, care 
răsar și se înmulțesc precum ciupercile după ploaie, continuă să ridice baricade de 
neîncredere și de teamă pe drumurile care duc, mai degrabă, spre nicăieri decât spre 
un loc mai sigur și mai liniștit sub soare. Mai ales pe falia geopolitică și geostrategică 
Marea Neagră – Marea Baltică, redeschisă în acești ultimi ani, ca urmare a ciocnirii 
de interese strategice dintre Est și Vest. Recentele aplicații militare din zonă – Zapad 
2017, la care participă Belarus și Rusia, cu 12.700 de oameni, exercițiul american din 
Ucraina, cele ale NATO din unele țări membre și din arealul Alianței – au trezit din nou 
neliniștile insecuritare ale popoarelor de aici și de peste tot. Cea mai teribilă întrebare 
care stă pe buzele tuturor, dar pe care oamenii nu îndrăznesc s-o pronunțe nici măcar 
în gând este următoarea: Va începe, oare, cel de-Al Treilea Război Mondial?! 

Nimeni nu poate răspunde tranșant la o astfel de întrebare, deși se pare că toate 
drumurile duc într-acolo. La urma urmei, se știe din bătrâni că nor cu nor se adună 
furtuna…

În ultimul sfert de veac, mai exact, în ultimii 27 de ani, perioadă care se află 
la relevmentul finalului secolului al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea, s-au 
petrecut mult prea multe evenimente – unele foarte grave, altele extrem de ticăloase 
– care au năucit sau doar au bulversat și neliniștit mai toate identitățile civilizaționale 
de pe Terra. Mulți au crezut și au sperat că se pot debarasa de anumite regimuri 
politice terorizante și acaparatoare, în schimbul altora mai bune, dar care s-au dovedit 
a fi un fel de întoarcere la junglă și la sălbăticie. Este suficient să privim România 
ultimilor 25 de ani și, dacă vom mai avea vreun neuron nealterat, ne vom pune măcar 
o întrebare elementară: Cum se face că o populație școlită și cu un nivel de cultură 
foarte ridicat (aproape întreaga populație tânără din România era absolventă de 
liceu, calificată și foarte bine pregătită din punct de vedere profesional), a acceptat 
fără crâcnire să-i fie analfabetizată și îndobitocită generația tânără, să fie sărăcită, 
umilită, transformată în slugă pentru alții și alungată din țară, să fie deposedată de 
întreaga ei avuție națională, în favoarea unor pungași de drumul mare, a unor neica 
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nimeni, a unor cămătari, proxeneți, infractori, corupți, oportuniști, a unor grupuri 
de interes din țară și din afară? 

Este o întrebare care se află pe buzele tuturor, dar românul, ca întotdeauna, a 
acceptat orice fel de jug, de oriunde ar fi venit el, fără să primească nimic în schimb. 
Iar așa-ceva se întâmplă de milenii. Așa se face că, de-a lungul secolelor și mileniilor, 
o populație sedentară foarte solidă și foarte bine ancorată în pământul din care s-a 
născut, a ajuns slugă în propria ei țară, pe propriul ei pământ, deși armata ei a sângerat 
în marile războaie pentru apărarea țării, pentru independență și suveranitate. România 
nu a fost cucerită în război și prin războaie, ci mai ales în timp de pace, prin uneltiri și 
trădări, prin lipsa unor guvernanți care să înțeleagă că rostul lor este să servească țara, 
s-o apere și s-o guverneze înțelept, nu s-o jecmănească sau s-o dea pe tavă la alții.

Am început cu un astfel de raționament extrem de dureros și de revoltător, 
înainte de a ne referi la ce se întâmplă în zona noastră de interes strategic nemijlocit, 
întrucât se pare că majoritatea decidenților nu prea au ochi să vadă aceste realități, 
fie din cauza orbului găinilor, fie pentru că nu le pasă. Ei, acești oameni care sunt 
la butoane, nu înțeleg foarte bine (sau, în orice caz, nu demonstrează că înțeleg) ce 
se întâmplă în zonă și cam care ar putea fi consecințele escaladării conflictelor și 
conflictualității de aici. 

Peste tot, realitățile și orizonturile lor fierb sau ard cu foc mocnit, dar sunt 
mereu gata să izbucnească intempestiv, necumpătat și violent. 

Mai toată lumea – cel puțin, mai toată lumea liderilor occidentali – aruncă 
vina pe Rusia, iar Rusia ripostează că nu ea este vinovată de o astfel de stare, ci 
Occidentul, în frunte cu SUA, care a trecut iarăși, ca în vremea Războiului Rece, 
la aplicarea unei politici și strategii  anaconda (de îndiguire a Rusiei), politică pe 
care Rusia nu numai că n-o acceptă, dar o respinge în mod categoric. „Cu Rusia 
nu le merge” – spune liderul de la Kremlin, subliniind că, din această cauză, Rusia 
consideră că NATO îi este inamic și nu partener strategic. 

Dincolo de retorică, există însă o încordare periculoasă a orgoliilor – sperăm 
să nu fie vorba și de exacerbarea intereselor strategice –, care nu reprezintă un semnal 
liniștitor pentru nimeni.

Intervenția Rusiei în Siria se pare că, dincolo de obiectivul politico-militar 
și strategic de distrugere a Statului Islamic și, în felul acesta, de apărare a marii 
Rusii împotriva terorismului extremismului islamic, urmărește și realizarea, în fața 
Occidentului, cu scop disuasiv, a unei demonstrații de forță și chiar formularea, într-
un orizont strategic destul de clar, a unui avertisment, pe care noi îl citim în cheia 
unei îngrijorări. 

De o parte și de alta a axului Marea Neagră – Marea Baltică, cele două mari 
puteri nucleare strategice – Rusia și SUA – cele care dispun, împreună de peste 16.000 
de focoase nucleare active au realizat dispozitive care, chiar dacă sunt simbolice și 
reciproc-avertizatoare, nu sunt menite să producă liniște. 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(31)/2017 201

GEOPOLITICA  MĂRII  NEGRE

Desigur, România nu mai este singură între două furtuni, ci în tabăra pe care 
și-a ales-o și în care a fost primită atât de greu – și nici acum pe deplin – cea a 
NATO și a Uniunii Europene (fără Shengen), dar de aici nu rezultă că uraganele, 
dacă se vor declanșa, ne vor ocoli. Asta ar trebui s-o înțeleagă foarte bine cei care 
conduc România și care poartă răspunderea pregătirii țării pentru a participa eficient 
la propria-i securitate și la propria-i apărare. 

Nu intrăm aici în detalii. Este treaba specialiștilor și a celor cu răspunderi și 
competențe în acest sens. 

Exercițiile „Zapad-2107” desfășurate de Rusia și Belarus pe teritoriile acestor 
țări între 14 și 20 septembrie 2017 fac parte, după cum afirmă participanții la ele, 
din programul de pregătire de rutină a forțelor armate și a celorlalte structuri ale 
celor două țări aliate pentru apărare. La exerciții au participat, după cum spun rușii, 
7500 de militari din Republica Belarus, 5.500 militari ruși, 680 mașini de luptă, 
inclusiv 250 de tancuri, în jur de 70 de avioane și elicoptere, vreo 200 de piese 
de artilerie, aruncătoare și lansatoare de rachete multiple, precum și zece nave de 
luptă. Ceea ce transpare însă din tematica acestor exerciții arată, pe de o parte, cam 
cum a se prezintă, grosso modo, intenția de reacție în cazul atacării, de către trei 
identități nedefinite, a teritoriului Rusiei și Bielorusiei și, pe de altă parte, cam care 
ar fi capacitatea și capabilitatea ripostei.

Obiectivul acestor exerciții, spun unele surse, a fost acela de a „perfecționa 
formarea și utilizarea unor grupuri ale forțelor armate pentru a asigura securitatea 
militară a unui avanpost strategic important pentru apărarea colectivă a Rusiei și a 
Bielorusiei.”2  

Potrivit scenariului rus al acestor exerciții, trei țări fictive: Vajsnoryja, Vesbaria 
și Lubenia declanșează o acțiune asupra spațiului de interes strategic pentru Rusia și 
Belarus.  Pe harta aplicației, Vajsnoryja  se află în partea de nord-Vest a Republicii 
Belarus, Vesbaria și Lubenia pe teritoriul Lituaniei și Letoniei, iar Lubenia pe cel al 
Poloniei, toate membre NATO. Grupurile teroriste infiltrate controlează obiective 
importante din Vajsnoryja, zonă care, așa cum s-a afirmat mai sus, potrivit scenariului, 
se află în  partea de nord a teritoriului Republicii Belarus, aliata Rusiei.  

Acțiunea forțelor participante constă, în prima etapă, în a izola Vajsnoryja, 
pentru a preveni o posibilă lovitură de stat  la Minsh, dar și posibilitatea forțelor 
inamice de a folosi această zonă ca bază de plecare pentru invazia Rusiei, capitale 
ei, Moscova, fiind situată pe axul pe care au acționat și forțele hitleriste în cel de al 
Doilea Război Mondial pentru a cuceri inima țării.  

În cea de a doua etapă, urma să fie verificată capacitatea unităților aeropurtate, 
pe timpul intervenției la mare distanță față de bazele lor, precum și a forțelor de 
sprijin terestre, aeriene și navale, pentru blocarea căilor de retragere a teroriștilor spre 
Marea Baltică. 
2  Sursa: http://www.voltairenet.org/article197937.html 
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În cea de a treia etapă urma să se realizeze încercuirea și nimicirea inamicului. 
Este un scenariu aproape clasic, folosit în mare parte din aplicațiile de acest gen 

efectuate de Armata Rusă. Este însă clar că, prin concepția aplicației, s-a viza, între 
altele, apărarea și securitatea enclavei Kaliningrad, dar și a cordonului de acces și de 
securitate care-l leagă de Belarus și de Rusia (dar care nu se află pe teritoriul Rusiei). 
Obiectivele reale ale unei astfel de aplicații trebuie să fi fost mult mai numeroase. 
Este posibil ca ele să fi vizat și să fi urmărit și testarea dispozitivului NATO din Țările 
Baltice, din Marea Baltică, din Polonia și chiar de pe falia strategică Marea Baltică 
Marea Neagră. 

Asemenea exerciții, oricât de îndreptățite ar fi, nu pot să nu creeze îngrijorări. 
Chiar dacă Moscova are tot dreptul să le facă și să se teamă de o posibilă confruntare 
majoră pe această direcție a culoarului strategic baltic, în actuala situație geopolitică 
și geostrategică, caracterizată prin suspiciuni, neîncredere, sancțiuni, înarmare 
masivă și manevre operaționale și strategice directe, la vedere, sau extrem de subtile 
de amplasare și reamplasare a forțelor și mijloacelor și de testare a capacității și 
capabilității acestora de acțiune și de reacție în fel de fel de scenarii posibile, creează 
îngrijorare. 

E clar că Rusia se teme de o posibilă acțiune rapidă și în forță a NATO pentru 
a prelua enclava Kaliningrad (Königsberg-ul de odinioară), mai ales că Polonia și 
Țările Baltice fac parte din NATO, ca și Cehia, Slovacia, Ungaria și România, țări 
situate în zona de interes strategic major și pentru Statele Unite, dar și pentru Rusia, 
vizavi de această confruntare geopolitică dintre cele două mari puteri strategice 
nucleare. Dar punerea în operă a unor asemenea scenarii ar însemna război, iar un 
război pe această falie strategică Marea Neagră - Marea Baltică, aproape aceeași din 
cel de-Al Doilea Război Mondial, ar duce inevitabil la o catastrofă pe care nu și-o 
dorește nimeni. 

Rațiunile strategice ale acestor exerciții (care, probabil, vor continua și în 
viitor) sunt lesne de înțeles. După summit-ul de la Vilnius al Parteneriatului Estic 
și după războiului încă în tranșee din Estul Ucrainei, regiunea în care se află și țara 
noastră – fără îndoială, o zonă de falie strategică și de confruntare Est-Vest – a devenit 
extrem de sensibilă și, în același timp, extrem de periculoasă. 

Spusele lui Alexandr Fomin, adjunct al ministrului rus al apărării, potrivit 
cărora, nu Rusia amenință Occidentul, ci, dimpotrivă, NATO amenință Rusia (prin 
desfășurarea de forțe la frontierele sale) nu sunt de natură să liniștească statele din 
zonă, nici continentul european, nici Rusia și nici Statele Unite. Să nu uităm că, de 
data aceasta, în joc nu se află Occidentul și Afganistanul sau Rusia și Afganistanul, 
ca odinioară când aceste scenarii erau disimetrice, adică de la mare la mic, ci cele 
mai mari puteri strategice ale lumii. Este adevărat, de asemenea, că situații de acest 
gen au mai fost și în trecut. Să ne amintim, spre exemplu, criza Berlinului sau 
criza rachetelor din 1962 din Marea Caraibilor. Atunci, a învins rațiunea politică și 
strategică suficientă. Dar războaiele pustiitoare ale lumii contra lumii nu au încetat 
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și, probabil, nu vor înceta nici acum. 
Chiar dacă, de la finele celui de Al Doilea Război Mondial încoace, cele cinci 

mari puteri nucleare – SUA, Rusia, China, Franța și Marea Britanie –, totodată și 
membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU au găsit totdeauna căile 
și mijloacele necesare pentru a păstra pacea și a preveni confruntările militare 
dezastruoase, nu rezultă cu necesitate că vor putea să o facă și mâine. Între timp, au 
apărut și alte mari puteri cu uriașe pretenții geopolitice și geostrategice, ca să nu mai 
vorbim de marile cercuri de interese financiare și de altă natură, care fac aproape 
inutile frontierele politice ale statelor. Bipolarismul s-a spart, echilibrul strategic 
bazat pe dihotomia Est-Vest și pe disuasiunea generată de doctrinele distrugerii 
nucleare reciproce garantate s-a bulversat teribil, haosul strategic este pe cale de a 
pune stăpânite pe Terra. 

Revenirea Rusiei în forță, emergența BRICS, retragerea Marii Britanii din 
Uniunea Europeană, creșterea formidabilă a puterii economice și militare a Chinei, 
a Indiei, a Arabiei Saudite, a Iranului și a altor țări nu sunt de natură să reechilibreze 
mediul strategic de securitate, ci, dimpotrivă, să-l partajeze, să-l fractalizeze și să-l 
vulnerabilizeze și mai mult. 

Vor începe oare marile puteri ale lumii să se războiască pentru imensele resurse 
ale vastului teritoriu al Rusiei, ale Oceanului Arctic sau ale Cosmosului? Greu de 
spus! Dar nu este exclus.

Politica occidentală de „agitare” (ca să nu spunem de învrăjbire) a unora dintre 
țările din Orientul Mijlociu și din Orientul Apropiat, adică a unora dintre țările din 
lumea arabo-musulmană, insuficient de democratice și de prospere, cea de provocare 
sau de asmuțire a unora împotriva altora, în vederea producerii de „stricăciuni”, cum 
le numea George Fridman, a generat, pe suportul faliei strategice dintre civilizația 
occidentală și cea musulmană, uriașul război dintre aceste civilizații. 

Acest război a început să adune actori și prozeliți, să polarizeze conceptele, 
politicile, strategiile, precum și forțele, mijloacele, resursele și, evident, acțiunile, 
motivațiile și mentalitățile. Războaiele din Irak, războiul din Afganistan, războaiele 
generate de „Primăvara arabă” și chiar războiul din Ucraina (aici și-a băgat coada și 
Rusia), ale căror efecte directe, profunde, de suprafață sau colaterale n-au întârziat să 
apară (programul nuclear al Iranului, recrudescența terorismului sinucigaș, războiul 
devastator din Siria – cel mai lung război din secolul al X-lea și de la începutul 
secolului al XI-lea), la care se adaugă apariția și acțiunea virulentă, sălbatică, 
primitivă și criminală a Statului Islamic, având ca obiectiv realizarea Marelui Califat, 
emigrarea masivă a populației musulmane în singurele locuri prospere, liniștite și în 
siguranță de pe planeta Pământ, marile orașe din capitalele occidentale etc., cu tot 
cortegiul lui de nenorociri și de temeri, reprezintă cartea de vizită a acestui început 
de secol. 

Redeschiderea faliei strategice Marea Neagră - Marea Baltică, în care 
Occidentul și Orientul nu-și dau mâna, ci, dimpotrivă, își ascut săbiile, nu reprezintă, 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(31)/2017204

GEOPOLITICA  MĂRII  NEGRE

în nici un caz, un lucru bun, chiar dacă, uneori, marile probleme geopolitice și 
geostrategice cer soluții tranșante și poziții categorice. 

Cu fiecare eveniment care apare și zguduie lumea, se mai dărâmă un edificiu al 
păcii și încrederii, cu fiecare armă nouă de pe panoplia zeului Marte, se mai dezvăluie 
o fațetă a puterii discreționare și oarbe. 

Recentele exerciții Zapad-2017 de pe falia strategică Marea Neagră -  Marea 
Baltică sunt încă o picătură de nesiguranță și de neîncredere a acestui nou timp. La 
urma urmei, nor cu nor se adună furtuna… 

Oare, ce va mai urma?

În fața acestor nori, România nu este nici singură, nici izolată, ca altădată, 
chiar dacă, în ultimul sfert de veac, și-a distrus aproape toate sistemele și mijloacele 
credibile de securitate și apărare. Țara noastră face parte din NATO și din Uniunea 
Europeană. Dar nu ca o umilă servitoare a morilor de vânht, ca o cerșetoare, ci ca 
o țară care a generat cândva, în momentele foarte grele pentru ea și pentru Europa, 
istorie, glorie, securitate, luciditate și demnitate în această parte de lume. România 
este o țară cu resurse, cu tradiții, cu experiență. România, în NATO și pe falia 
strategică Marea Neagră - Marea Baltică, trebuie să fie, în continuare, o forță realistă, 
lucidă, puternică și demnă, care să-și asume rolul pe care îl are de secole: acela de a 
fi un stâlp în apărarea valorilor sale și ale civilizației din care face parte. 
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Problema care se pune este chiar continuarea proiectului european, cu 
sau fără Marea Britanie, care a criticat controlul superficial al frontierelor 
U.E. şi combaterea migraţiei.

Atentatele teroriste din U.E. sunt apreciate de specialişti ca o ciocnire 
între civilizaţii cu consecinţe imprevizibile pentru destinul acestora.
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Abstract 

The issue that it’s approached here is contiguous to the European 
project, with or without the United Kingdom, who criticized the superficial 
control E.U. exerts on its borders and in combating migration.

The terrorist attacks in the European Union are considered by 
specialists as a clash between civilizations, with unpredictable consequences 
for its destiny.
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Uniunea Europeană este cel mai original şi mai reuşit experiment de 
construcţie politico instituţională de la sfârşitul celui de-al Doilea Război 

Mondial, cel care a reunificat Europa şi a menţinut pacea.
Europa şi epoca globală, evoluţia şi perspectivele modelului social european, 

în contextul extinderii U.E. şi al globalizării, la care se adaugă noul terorism, tot ca 
o creaţie a globalizării şi a comunicaţiilor de masă reprezintă un set de teme extrem 
de importante este analizate de cel mai influent ideolog al stângii contemporane, 
Anthony Giddens1.

Pentru continuarea acestei măreţe construcţii europene, se impunea o 
radiografie cât mai aproape de realitate, fapt realizat de un alt autor, istoricul și 
politologul american Robert Leiken2, care radiografiază destinele primei generaţii 
de imigranţi musulmani şi a urmaşilor acestora. În lucrarea sa, Islamiștii Europei, 
autorul ne introduce în ghetourile de la periferia oraşelor continentului nostru, 
ale moscheilor radicalizate, ale atentatorilor sinucigaşi care au speriat populaţia 
bătrânului continent.

Problema care se pune este, bineînțeles, continuarea proiectului european, 
cu sau fără Marea Britanie, care, de fapt, chiar a criticat controlul superficial al 
frontierelor europene şi combaterea migraţiei în Europa.

Atentatele teroriste din Europa sunt considerate de specialişti ca o ciocnire a 
civilizaţiilor cu consecinţe imprevizibile pentru destinul acestora. Unele dintre aceste 
atacuri par a fi produsul unor dezaxați, al unor frustrați și – de aceea, ponderea lor 
în pierderile umane ale acestei trepte pe care au ajuns civi8lizațiile pământene sunt, 
spre exemplu, neînsemnate, în raport cu cele din accidentele rutiere, spre exemplu. 
Nimeni nu se revoltă însă împotriva accidentelor rutiere și nici nu s-a declanșat un 
război împotriva cauzelor care le generează și a celor care le întrețin. Terorismul 
nu este însă un accident, ci o caracteristică a conflictualității umane, o amenințare 
intempestivă la adresa omului obișnuit, omului care nu are nici mijloacele, nici 
motivația, nici politicile și nici strategiile care să-l apere și să-l protejeze împotriva 
terorismului. Și, de aceea, fenomenul terorist – care est5e specific doar societății 
omenești – devine o mare primejdie endogenă pentru ființa umană, pentru civilizația 
umană.  

Imaginea este ca o apocalipsă iminentă, mai ales după valurile nesfârşite de 
refugiaţi din Siria, unde din, 25 de milioane de locuitori, mai mult de jumătate au 
plecat din ţară şi sunt prin taberele de refugiaţi din Turcia, Liban, ori au ajuns în 
Europa. Acelaşi lucru se poate spune şi despre celelalte state eşuate din Orient şi 
Nordul Africii.

Analiza întreprinsă de autorul sus-menţionat3, pe o perioadă de mai mulţi 
ani, desfăşurată în majoritatea statelor Europei scoate la iveală adevăruri care ne 
1  Anthony Giddens, Europa în epoca globală, Editura Ziua, Bucureşti, 2007;
2  Robert S. Leiken, Islamiştii Europei. Revolta tinerei generaţii, Editura Corint, Bucureşti, 2017;
3  Robert S. Leiken, Islamiştii Europei. Revolta tinerei generaţii, Editura Corint, Bucureşti, 2017; 
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îngrozesc despre comportamentul refugiaţilor, deosebirile capitale între primele 
generaţii şi cele care au urmat.

Astfel, părinţii, adică refugiaţii din primele generaţii, au acceptat muncile 
grele şi slab plătite, sperând să strângă bani şi să se întoarcă acasă, însă copiii şi 
nepoţii acestora au devenit nemulţumiţi, furioşi, respingând în totalitate modelul 
generaţiei anterioare, cel al părinţilor. Treptat, aceştia s-au radicalizat, unii au plecat 
să lupte în Al Qaeda şi apoi în ISIS, alţii s-au întors să se răzbune.

De aceea, se apreciază, în literatura de specialitate, că autorul mai sus citat 
a întreprins cel mai profund studiu în cele opt state europene asupra comunităţilor 
musulmane, în 30 de oraşe mari ale Europei, timp de mai mulţi ani.

Concluziile sunt de mare valoare, mai ales pentru forţele de ordine publică, de 
informaţii din statele europene, dar şi pentru factorii politici conducători ai statelor 
şi ai U.E. Informaţiile au fost culese din studiile întreprinse, din discuţiile purtate 
personal de către autor cu migranţii musulmani, cu şefii serviciilor de informaţii din 
principalele state europene care se confruntă cu problema integrării refugiaţilor.

Analiza se referă în principal la o realitate potrivită căreia:
- graniţele statelor eşuate (Libia, Irak, Siria, Liban) sunt uşor de penetrat sau 

nu mai există deloc;
- atacurile teroriste din Madrid au fost operele primelor generaţii de imigranţi;
- celula de la Hamburg este cea care a pilotat avioanele la atentatele teroriste 

din 11 septembrie 2001 din SUA;
- nu a existat nici o strategie coerentă în Orient şi Nordul Africii din partea 

ONU şi nici din partea marilor puteri mondiale;
- serviciile de securitate ale statelor Europei, dar şi ale altor state, nu s-au 

concentrat pe jihadiştii reveniţi acasă, ori pe imamii care predicau în moschei, care 
de fapt îndemnau la jihad, scăpând astfel din direcția efortului lor principal tocmai 
esențialul;

- nu există o viziune de ansamblu asupra fenomenului terorist în statele eşuate, 
în cele cu probleme economice, sociale, dar mai ales politice, după eşecul Primăverii 
Arabe;

 - se risipesc 9 milioane de dolari pe zi, 3 miliarde de dolari pe an în lupta cu 
ISIS, dar fără rezultate notabile;

- atitudinea musulmanilor moderaţi, dar şi a cetăţenilor europeni din această 
categorie destul de numeroasă, aproape că lipseşte;

- de integrare a imitranților în civilizația europeană, în modul de viață 
european, nici nu se mai pune problema, atâta timp cât elevii musulmani din Franţa, 
de exemplu, refuză să se uite la tot ce are legătură cu iudaismul şi creştinismul, unele 
ştiinţe precum biologia este refuzată, la fel şi simbolul adunării „+” fiind apreciat 
semnul crucii.

Tot în aceeaşi notă, nu sunt acceptate desenele cu figura umană, muzica de 
cor sau la instrumente, nu sunt vizitate operele de artă din muzee şi, mai mult, nici 
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chiar strălucitele opere în limba franceză sau engleză ale lui Voltaire sau Rousseau. 
La toate acestea, se adaugă interdicţiile privind portul specific musulman, mai ales 
pentru sexul feminin în instituţiile statului, inclusiv în învăţământ.

Lista poate continua, însă integrarea imigranţilor este greu de concept în aceste 
condiții, mai ales că unele organizaţii teroriste precum Frăţia Musulmană şi altele le-
au respins de la început, considerându-le erezii, opresiuni asupra musulmanilor.

Migranţii din primele generaţii se comportă total diferit de ceilalţi. aceştia stau 
mai retraşi, în general respectă legile, muncesc zi lumină, trimit acasă o parte din 
câştiguri şi doresc să se întoarcă acasă, când va fi posibil, pentru totdeauna.

Copiii şi nepoţii primelor generaţii, sunt cei care s-au revoltat la Paris, Lyon, 
Toulouse, Lille, în toamna anului 2005, şi au incendiat 8700 de maşini, 30000 de 
tomberoane, au distrus 140 de autobuze şi 225 de şcoli, lăcaşuri de cult musulmane. 
În toată Franţa, au fost incendiate 28000 de maşini, au fost arestaţi peste 5000 de 
oameni iar 597 au fost condamnaţi.

Şomajul în rândul acestor generaţii este în floare. Dacă, în alte state, precum 
în SUA se vorbeşte de asimilare ori integrare totală, în Europa, asimilarea poate 
însemna integrarea în cultura găştilor de cartier, ori a străzii. Și atât. Sau, mai degrabă, 
impunerea culturii musulmane extremiste în unele cartiere și chiar în unele localități.

Jihadismul s-a dezvoltat cu adevărat în Europa la finalul secolului al XX-lea. 
Se apreciază că extremiştii s-au infiltrat în Europa Occidentală în timpul Războiului 
Rece, sfârşitul războiului din Afghanistan, secesiunea Iugoslaviei, respectiv Al 
Qaeda Albă în peninsula Balcanică, prin mujahedinii care au luptat împotriva armatei 
iugoslave, cu cel puţin trei baze de pregătire care au fost vizitate şi de Ossama bin 
Laden în zonă.

Extremismul musulman european provine din rândul migranţilor din generaţia 
a doua şi a treia. Un expert olandez în domeniul terorismului, Edwin Bakker4, 
aprecia, în decembrie 2006, că „proporţia de postmigranţi, în rândul generaţiilor a 
doua şi a treia, este tot mai mare”. Studiile din Franţa, Germania, Marea Britanie au 
demonstrat că numai cei din generaţia a doua de imigranţi mai au şanse de integrare, 
deşi chiar și aceasta este puţin probabilă.

Legăturile de familie foarte puternice la musulmani au influenţat, chiar au 
determinat, totul în ceea ce priveşte migraţia, respectiv: turcii au emigrat în general 
în Germania, pakistanezii în Marea Britanie, mexicanii în SUA, Nord Africanii în 
Franţa.

Directorul Serviciului de Securitate din Marea Britanie aprecia, în anul 2008, 
că în Regatul Unit sunt peste 2000 de persoane implicate în activităţi teroriste, 
comploturi şi alte acțiuni în desfăşurare, iar în anii următori 2009 și 2010, amenințarea 
4  Edwin Bakker este director al Centrului pentru Terorism şi Contraterorism al Campusului Universitar din Leiden 
din Haga şi profesor de studii în domeniul  terorismului la Institutul de Administraţie Publică din aceeaşi universi-
tate. De asemenea, deţine funcţia de cercetător la Centrul Internaţional pentru Combaterea Terorismului din Haga. 
Obiectivele de cercetare ale lui Bakker includ radicalizarea şi terorismul jihadist, caracteristicile terorismului şi 
implicaţiile sale politice.
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teroristă a crescut mult. Aceleaşi probleme le-au susţinut şi oficialii agenţiilor de 
informaţii din alte state ale U.E.

Paradoxal, începând cu anul 1990, Marea Britanie a acceptat şi finanţat 
predicatorii extremişti pentru moscheile din ţară, centre culturale, adunări, librării, 
reviste etc., prin acord secret, condiţionându-i pe aceştia să nu întreprindă nimic 
împotriva Marii Britanii.

Abia după reacţia la Versetele Satanice, oamenii politici, şefi de partid, 
britanicilor în general li s-au deschis ochii faţă de măsura luată în acest domeniu atât 
de important.

Multiculturalismul, mult lăudat de Giddens sau de fostul ministru al muncii 
din regat, a fost abandonat. Toleranţa serviciilor secrete britanice, a factorilor politici 
din această ţară a creat condiţiile ca, în anul 2005, în atentatele teroriste din Londra, 
să-şi piardă viaţa 52 de pasageri din trenurile de metrou, autobuze şi să fie rănite 
peste 700 de persoane, plus alte consecinţe grave pe linie de comunicaţii, piaţă 
financiară, siguranţă publică.

De remarcat că numai profesionalismul din domeniul antiterorist din regat a 
salvat prestigiul acestei ţări de la un dezastru în anii 2006, 2009, 2010, când au fost 
dejucate mai multe atentate teroriste planificate pe teritoriul acestui stat.

În anul 2016, au fost identificate peste 200 de reţele cu 1 600 de persoane 
extremiste.

Germania s-a confruntat cu aceleaşi probleme, mai ales când a participat 
cu trupe germane în Afghanistan, însă au fost luate şi măsuri concrete: şerifii pe 
liniile aeriene; monitorizarea transferurilor de bani, a unor reprezentanţi ai religiilor 
extremiste etc.

Instituţiile de securitate din Germanie au reuşit să anihileze atentatele teroriste 
din anul 2006, cu ocazia Campionatului Mondial de Fotbal, acele valize cu explozibil 
din trenurile care-i duceau pe cetăţeni la stadioane, precum şi alte atentate pregătite, 
vizând aeroportul din Frankfurt, metroul, unele consulate, dar şi atacuri cu arme albe 
în metrou.

De analizat și informația oficială din 23.06.2017, potrivit căreia „peste 170 
de luptători ISIS, sinucigaşi s-au îndreptat spre Europa, în condiţiile restrângerii 
teritoriului Califatului Islamic”. Aceştia se adaugă la cei peste 1000 de luptători ISIS, 
din care 200 de femei care se întorc în Franţa, puls alţii în celelalte state ale Europei.

Procesul de asimilare este greoi, astfel încât SUA se întinde până la a treia 
generaţie sau chiar mai mult, dar se aplică, în timp ce în Europa nu se face trimitere 
la asimilare, fapt contestat energic de multiculturaliști.

Ofensiva declanşată de unele state musulmane în Europa este evidentă: zeci 
de mii de francezi, (40 000) englezi, germani au fost convertiţi la Islam; numărul 
moscheilor construite în Europa creşte mereu; sume mari de bani sunt alocate în 
această direcţie.

Arabia Saudită a construit, numai în perioada 1973 – 2000, peste 1500 - 2000 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(31)/2017210

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
de moschei, 210 centre islamice pe cinci continente, alte ajutoare pentru taberele 
de pregătire ale jihadiștilor în Afghanistan, Pakistan, Africa de Nord, Peninsula 
Balcanică, Peninsula Iberică etc.

Această atitudine ofensivă – chiar agresivă – a islamiștilor nu-și găsește 
o reacție pe măsură nici în lumea occidentală, nici în restul lumii, respectiv, în 
civilizațiile non-occidentale. Se pare că restul lumii nu este preocupat de ce fac 
islamiștii, chiar dacă, în urma atacurilor teroriste asupra gemenelor World Trade 
Center, o mare parte dintre statele lumii s-au coalizat cu Statele Unite ale Americii, 
declanșând așa-numitul război împotriva terorismului. Iată că, de la acele atacuri 
teroriste (care au fost considerate ca un moment crucial, de la care lumea se 
schimbă), nu s-a schimbat, de fapt, nimic. Doar că Statele Unite nu au mai cunoscut 
alte atacuri teroriste spectaculoase pe teritoriul american, iar atacurile teroriste care 
s-au desfășurat în restul lumii – îndeosebi în unele dintre țările Europei de Vest, în 
Rusia și chiar în Turcia – au continuat șirul amenințător al unor atentate și atacuri 
care au creat și continuă să creeze îngrijorare și chiar panică în lumea civilizată. Să 
fie oare o continuare a avertismentelor de toate felurile că epoca de pace de Al Doilea 
Război Mondial se apropie de final?! 

Strategia U.E. de combatere a terorismului se bazează pe cei patru piloni: 
prevenire, protecţie,  urmărire şi tragere la răspundere, dar efectele nu sunt chiar cele 
scontate, cu toate că numeroase posibile atacuri teroriste au fost dejucate la timp. 
În special, instituţiile din U.E. care au sarcini concrete în acest domeniu: Europol, 
Eurojust, Frontex şi Cepol se află într-o permanentă stare de veghe, pentru a asigura 
pacea și liniștea cetățenilor europeni. Dar circumstanțele geopolitice nu sunt deloc 
favorabile punerii eficiente în operă a unei strategii totdeauna eficiente de combatere 
a acestui fenomen.

Alte măsuri întreprinse de U.E. pe această linie se referă la: sporirea capacităţilor 
instituţiilor menţionate mai sus; definiţie comună a terorismului, mandat de arestare 
european; ataşaţii de securitate şi interne; standarde stricte privind armele de foc, 
muniţii etc.

În loc de concluzie

Se poate aprecia că asistăm la un semieşec al Occidentului şi al restului lumii, 
de a nu putea soluţiona problema terorismului decât parţial, de fapt de a nu gestiona 
problema migraţiei în U.E., cu nişte consecinţe dezastruoase pentru securitatea 
cetăţenilor Europei.

România, fiind situată în regiunea unde „imperiile se întâlnesc”, după cum 
spunea George Friedman, nu a construit o politică externă coerentă care, în lipsa 
unei guvernări înţelepte şi a unei viziuni coerente, realiste asupra viitorului, poate 
compromite dezvoltarea viitoare a ţării.
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Drd. Cosma ROBIN1

Rezumat
 

Ce este riscul? Ce sunt situațiile de urgență? Cum afectează acestea 
infrastructurile crite? Articolul prezintă riscurile la care sunt supuse 
infrastructurile critice pe timpul manifestării situațiilor de urgență.Care sunt 
vulnerabilitațile infrastructurilor critice? 

Protecția infrastructurilor critice este recunoscută ca fiind fundamentală 
în menținerea funcționalității comunității în situații de urgență, cum ar fi 
catastrofele naturale. Scopul principal de a proteja infrastructurile critice 
de impactul dezastrelor naturale este de a menține continuitatea funcționării 
sale2, atât pe timpul cât și post dezastru rezultând astfel un nivel al rezilienței 
consolidat.

Situațiile notabile despre fiecăre tip de pericol atrage atenția asupra 
necesității de a reduce riscul ce apariție a unei situații de urgență sau de a 
diminua efectele acesteia în urma producerii sale.

Reducerea impactului dezastrelor naturale asupra oamenilor și al 
infrastructurii critice includ intervenții pentru prevenție sau reducere a 
posibilității apariției amenințărilor fizice și perturbărilor sociale3. Cu toate 
acestea, există două tipuri dominante de reducere a impactului dezastrelor 
naturale. Reducerea structurală implică proiectarea, construcția, întreținerea 
și renovarea structurilor fizice și infrastructurilor pentru a rezista forțelor 

1 Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Anghel Saligny” al Județului Vrancea. EMAIL: cosmarobin@gmail.
com

<?>  Martin HROMADA, Protecţia infrastructurii critice şi procesul de evaluare, International Journal of Disaster  Recovery  
and Business Continuity Vol. 3, November, 2012, p. 56
3  Hongjian ZHOU, Jing’ai WANG, Jinhong WAN, Huicong JIA, Rezilienţa la hazarde naturale: o perspectivă 
geografică. Hazarde naturale. Springer Science and Business Media B.V. 2009/2010, p. 21–41.

SITUAȚIILE DE URGENȚĂ 
ȘI INFRASTRUCTURILE CRITICE

EMERGENCY SITUATIONS 
AND CRITICAL INFRASTRUCTURE
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fizice și impactului dezastrelor naturale. Reducerea non structurală include 
eforturile de a reduce expunerea populaţiei umane, structurilor fizice și 
infrastructurilor la pericol.

Cuvinte cheie: infrastructuri critice, dezastre, situații de urgență, protecție, 
vulnerabilitate.

Abstract

What is the risk? What are the emergency situations? How does the 
infrastructure affect these criteria? The article presents the risks to which 
critical infrastructure is subject to emergency situations. What are the critical 
infrastructure vulnerabilities?

Critical Infrastructure Protection is recognized as being fundamental to 
maintaining community functionality in emergency situations, such as natural 
disasters. The primary goal of protecting critical infrastructure against the 
impact of natural disasters is to maintain the continuity of its operation, both 
during and after the disaster, resulting in a level of consolidated resilience.

Notable situations about each type of hazard draw attention to the need 
to reduce the risk of an emergency situation or to mitigate its effects as a result 
of its production.

Reducing the impact of natural disasters on people and critical 
infrastructure includes interventions to prevent or reduce the possibility of 
physical threats and social disturbances. However, there are two dominant 
types of reduction of the impact of natural disasters. Structural reduction 
involves the design, construction, maintenance and renovation of physical 
structures and infrastructures to resist physical forces and the impact of 
natural disasters. The non-structural reduction includes efforts to reduce the 
exposure of the human population, physical structures and infrastructures to 
danger.
 
Key words: critical infrastructures, disasters, emergencies, protection, 
vulnerability.

În viața cotidiană, ni se aduce aminte în mod regulat despre pericolele 
neprevăzute care pot genera pierderi de vieți omenești sau/și bunuri 

materiale. Enumerăm câteva situații de urgență ce au o frecvență de apariție ridicată 
pe teritoriul țării nostre, printre acestea regăsim: cutremurele, inundațiile, alunecările 
de teren, incendiile, muniții rămase neexplodate, atacuri informatice, erorile umane, 
etc. Acestea fiind spuse ne putem întreba care sunt atribuțiile sau cerințele minime pe 
care trebuie să le îndeplinească atât statul cât și mediul privat pentru gestionare a unei 
astfel de situații și pentru crearea unui sistem de protecție adecvat fiabil.
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Ce este riscul? 
Majoritatea ar răspunde că riscul este posibilitatea de a fi rănit sau de a-ţi 

fi cauzate diverse prejudicii. Această idee există şi în majoritatea dicţionarelor, de 
exemplu Shorter Oxford Dictionary of the English Language defineşte riscul ca fiind: 
„danger; the possibility of loss or injury”, respectiv pericolul; posibilitatea de a 
pierde sau a suferi prejudicii.4 

Propunem următoarea definitie: Riscul este un pericol cu potențial negativ 
având drept cauze activități antropice sau fenomene naturale care nu a apărut încă, 
dar care pot genera pierderi de vieți omenești sau/și bunuri materiale.

O abordare a riscului presupune privirea acestuia din două puncte de vedere. 
Primul se concentrează asupra evenimentelor nedorite care pot aduce prejudicii sau 
pierderi. Această abordare exclusivistă care se focalizează asupra evenimentelor 
nedorite se numeşte perspectiva riscului pur. 

Al doilea punct de vedere al abordării riscului se referă la obţinerea 
informaţiilor necesare luării unei decizii corecte. Când o decizie este luată în condiţii 
de ignoranţă, aceasta este o decizie riscantă şi poate conduce la un eşec, iar în cazul 
unei decizii fundamentate, bazată pe informaţii complete şi corecte, aceasta este mai 
puţin riscantă, iar şansele de succes în implementarea ei sunt mari.5

Cele două puncte de vedere au în comun faptul că ambele privesc o  activitate 
viitoare, o oportunitate care are întotdeauna un anumit grad de  incerti tudine.

Riscurile pot varia în mod considerabil în raport cu probabilitatea de a dăuna și 
percepția indivizilor vizavi de potențialul acestora de a crea efecte nocive. 

Acele riscuri care se produc des și pentru care impactul poate fi 
prevenit prin măsuri de protecție întreprinse de către indivizi sau instutuții abilitate 
( de exemplu asigurările auto obligatorii sau tip CASCO, asigurările de locuință) 
reprezintă riscurile ale căror efecte pot fi calculate, cuantificate și diminuate astfel 
încăt pierderile materile sau umane să se diminueze constant. 

Pe de altă parte există și „riscurile publice” care nu sunt atât de evidente sau 
comune și, în consecință, nu sunt la fel de ușor abordabile prin acțiuni particulare 
singulare necesitând elaborarea unor startegii, planuri sau regulamente privind 
diminuarea acestora.6

Unele  dintre aceste  riscuri  fac parte din natura lucrurilor, sunt pericole şi 
ameninţări de sistem sau de proces,  fiind  un  efect  al  disfuncţiunilor  sau  un  produs  
al evoluţiei sistemelor şi proceselor. Altele sunt provocate în mod intenţionat,  ca 
urmare  a anumitor  interese,  a bătăliei  permanente  şi necruţătoare  pentru  putere  
şi influenţă,  adică  pentru resurse, pieţe şi bani.7

4  Shorter Oxford Dictionary of the English Language
5  Michel CROUHY; Dan GALAI; Robert MARK; 1999; Risk Management; Irwin Publishers,New York. USA
6  Brown, K. A. (2006). Critical path: A brief history of critical infrastructure protection in the United States. Fair-
fax, VA: Spectrum Publishing Group, Inc.
7  Dr. Grigore ALEXANDRESCU, Dr. Gheorghe VĂDUVAVSisteme de protecţie Infrastructuri critice: Pericole, 
ameninţări la adresa acestora: Sisteme de protecţi.- Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 
2006 ISBN  (10) 973-663-412-4 . pag. 30
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Considerăm   că   riscurile  şi   ameninţările   la   adresa infrastructurilor 
critice ar putea fi grupate astfel: riscuri naturale, riscuri tehnologice, riscuri biologice, 
riscuri de incendiu, riscurile sociale, alte tipuri de riscuri. 

Aceste  pericole8   şi ameninţări9   rezultă,  de regulă,  din dinamica  fizică  a 
pământului,  din cea haotică  a fenomenelor meteorologice şi chiar cosmice, dar şi 
din capacitatea posibilă a omului  de a produce  astfel  de pericole  şi ameninţări  
şi a le folosi ca arme cosmice, climatice sau geofizice.

Sfera acestor pericole şi ameninţări este foarte largă, cu evoluţii bruşte, 
haotice şi imprevizibile. Printre principalele pericole  şi  ameninţări  naturale  
ar  putea  fi situate şi următoarele: inundatii, furtuni, tornade, secetă, înghet etc., 
incendii de pădure sau incendii în masă, avalanșe, fenomene distructive de origine 
geologică (cutremure - macro si microzonarea seismică a teritoriului national, 
caracteristicile fondului construit, datele statistice privind victimele si daunele 
provocate de seismele produse în anii anteriori, zonele construite posibil a fi afectate 
de un cutremur major sau alunecări de teren - locurile cunoscute în care se produc 
astfel de fenomene, precum si posibilele noi locuri de aparitie a acestora, suprafetele 
de teren si constructiile care pot fi afectate)

Riscurile tehnologice cuprind referiri cu privire la riscuri industriale - pericole 
de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase, riscuri de transport 
si depozitare produse periculoase - accidente care se pot produce pe reteaua rutieră, 
feroviară, fluvială si maritimă pentru transportul materialelor periculoase, transport 
rutier, transport feroviar, transport fluvial si maritim, transport aerian, transport prin 
retele magistrale, riscuri nucleare, riscuri poluare ape, esecul utilitătilor publice, 
căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos, munitie neexplodată 

Riscurile biologice  - sursele potentiale de izbucnire a unor epidemii/epizootii 
în constructii, ferme zootehnice, spitale de boli contagioase, laboratoare de analize 
epidemiologice, colonii de muncitori, zone locuite paupere 

Riscul de incendiu - probabilitatea izbucnirii incendiilor in spatii, incaperi, 
constructii sau compartimente de incendiu ori instalati

Riscuri sociale  manifestări periodice cu afluentă mare de public si miscările 
sociale posibile, în raport de politica socială si situatia fortei de muncă din zonă. 

Alte tipuri de riscuri - analiza, pe baza unor statistici, a celorlate situații de 
urgență. 

Vulnerabilităţile caracteristice nivelului actual de dezvoltare al societăţii 
umane sunt :

8  Defi nim termenul PERICOL ca fi ind o situație, întâmplare care pune sau poate pune în primejdie existența, inte- Definim termenul PERICOL ca fiind o situație, întâmplare care pune sau poate pune în primejdie existența, inte-
gritatea cuiva sau a ceva; o disfuncționalitate a unui sistem
9  Definim termenul AMENINȚARE ca fiind un pericol direct, orientat, adică un pericol care vizează
un anume sistem, un anume proces, o persoană, o instituţie, o ţară, o alianţă, un proces etc. Apar, în cadrul ameninţă-
rii, cui anume se adresează un anume
pericol,  adică  direcţionalitatea  şi  chiar  intenţionalitatea
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Sărăcia (datorită lipsei de resurse financiare şi materiale, populaţiile sărace 
au o capacitate mai redusă de a supravieţui pe timpul declanşării unui dezastru, 
cât şi de a se reface după încetarea acestuia. Sărăcia este factorul predominant, 
deoarece generează fenomene care duc la manifestarea tuturor celorlalţi factori care 
sunt menţionaţi mai jos. Astfel, populaţia săracă va încerca să găsească resurse de 
supravieţuirea în zonele urbane, ducând la aglomerarea acestora sau, pentru a-şi 
procura aceleaşi resurse, va recurge la război şi violenţă socială. Robert Kaplan 
consideră că războaiele viitorului vor fi şi cele ale supravieţuirii comunitare agravate 
de sărăcie, ca rezultat al insuficienţei accesului la unele resurse cum ar fi apa, 
pământul cultivabil, pădurile şi pescuitul. Potenţialele victime sunt fie „trecătorul 
nevinovat”, fie generaţiile viitoare;  

Creşterea populaţiei (duce la creşterea numărului de victime datorită 
dezastrelor, mai ales pentru zonele în curs de dezvoltare, vezi figura nr. 1);

Urbanizarea rapidă (acest fenomen se datorează migrării populaţiei din zona 
rurală în cea urbană pentru căutarea unor oportunităţi economice şi de securitate, 
indiferent dacă zona urbană vizată poate fi de risc major. 

Ţări în perioade de tranziţie (pe parcursul istoriei, toate populaţiile au fost 
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supuse unor transformări sociale şi culturale continui. Pe lângă efectele pozitive 
induse de aceste fenomene, cresc proporţional şi efectele negative generate de 
acestea. De exemplu, introducerea unor noi materiale de construcţii a dus la apariţia 
unor construcţii care oferă condiţii superioare de viaţă, dar şi a creşterii spectaculoase 
a riscului de prăbuşire în cazul unor greşeli de proiectare sau execuţie.

Degradarea mediului (în general, degradarea mediului  amplifică efectele 
unor dezastre. Astfel, defrişarea pădurilor duce la amplificarea efectelor generate de 
inundaţii sau alunecări de teren iar degradarea solului majorează efectele secetei. 
Homer-Dixon concluzionează că pe măsură ce degradarea ambientală continuă, 
dimensiunea izbucnirii sociale potenţiale se va lărgi şi vor apare războaie şi fluxuri 
de refugiaşi motivate ambiental. Problemele iau naştere tocmai datorită funcţionării 
tehnicii şi nu invers, şi nu tehnica rezolvă problemele ecologice.

Lipsa de informare şi avertizare (acest factor se manifestă acolo unde 
populaţia, care trăieşte într-o zonă de risc, nu cunoaşte măsurile de protecţie şi 
intervenţie în cazul declanşării unui dezastru. Cel mai adesea nu se cunosc semnalele 
de alarmare pe tipuri de dezastre, traseele de evacuare, procedurile de salvare, precum 
şi organizaţia care trebuie contactată pentru a primi asistenţă umanitară de urgenţă. 

Războiul şi conflictele sociale (se datorează competiţiei pentru resursele 
limitate existente, intoleranţei etnice şi religioase, cât şi datorită contradicţiilor 
ideologice).  În ceea ce priveşte termenul de hazardul, ONU îl defineşte ca fiind:  
„probabilitatea de apariţie, într-o regiune şi perioadă dată a unui fenomen cu potenţial 
distructiv”.

Hazardele pot fi : geologice (cutremure, erupţii vulcanice, alunecări de teren); 
climatice (cicloane, inundaţii, secetă); de mediu (poluarea mediului, epizootii, 
desertificare, defrişare păduri); epidemii; accidente industriale; războiul şi tulburările 
sociale. Hazardele se  mai pot clasifica ca endogene (variabile dependente de 
activitatea omului) şi exogene (variabile independente de activitatea omului). 

Din punctul de vedere al unei alianţe politico - militare (în cazul nostru NATO), 
hazardele sunt clasificate astfel:

Hazarde naturale: Cutremure; Tsunami; Erupţii vulcanice; Alunecări de teren; 
Cicloane tropicale; Inundaţii; Secetă; Poluarea mediului; Defrişarea pădurilor; 
Desertificare; Epizootii; Epidemii; Hazarde tehnologice; Accident nuclear la C.N.E.; 
Accident chimic şi industrial; Accident aviatic; Accident feroviar; Accident naval; 
Acte de  terorism 

Un alt sistem de clasificare al dezastrelor a fost elaborat în cadrul universităţii 
Bradford – Anglia, în 1980 Criteriul de clasificare folosit este numărul de persoane 
decedate, rezultând şase clase de mărime:

- clasa 1  10 ≤ decedaţi ≤ 99     
- clasa 2             102 ≤ decedaţi ≤ 999
- clasa 3  103 ≤ decedaţi ≤ 9999
- clasa 4  104 ≤ decedaţi ≤ 99999
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- clasa 5  105 ≤ decedaţi ≤ 999999
- clasa 6   decedaţi ≥ 106

În ceea ce priveşte frecvenţa anuală probabilă a dezastrelor, autorii sistemului 
consideră, de exemplu, că pentru dezastrele din clasa 2 aceasta este de 2-3 ani, iar 
pentru dezastrele de clasa 3 de 1-3 ani.  

Curbele de evoluţie a pierderilor umane, precum şi  a îmbolnăvirilor generate 
de un dezastru depinde de tipul acestuia. În figura 2 se poate observa această evoluţie 
în cazul declanşării unei epidemii (ca efect complementar).

Figura 2

Pentru a privi problema şi din punct de vedere al măsurilor de intervenţie în 
figura 3 este redat graficul care arată - în timp - modul de folosire al capacităţilor de 
intervenţie interne şi externe în caz de dezastru 

De observat că efortul principal pe parcursul situaţiei de urgenţă rămâne cel al 
capacităţilor naţionale, rolul celor internaţionale fiind de a le suplini (completa) pe 
acestea, nu de a le înlocui. 10

10  Andriciuc R. şi Steiner N. - Managementul apărării împotriva dezastrelor la nivel local, Editura MPM Edit 
Consult, Bucureşti 2004.
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Formele de manifestare a pericolelor şi ameninţărilor opiniem că se află într-
un proces continuu de schimbare, care cuprinde toate elementele ce le caracterizează, 
de la sursele generatoare, timpul de manifestare şi intensitate până la magnitudine şi 
frecvenţă. 

Acest fapt ne determină să constatăm importanţa fundamentală pe care o 
joacă evaluarea vulnerabilităţii elementelor sectoarelor infrastructurii critice, în  
determinarea punctele critice ce trebuie protejate şi ulterior a nivelului de resurse ce 
trebuie investite pentru aceasta.  

Impactul dezastrelor naturale asupra infrastructurii critice poate fi identificat 
prin înțelegerea caracteristicilor fizice ale catastrofelor naturale, care sunt determinate 
de forțe distructive și posibilitatea de propagare în teritoriu. Intensitatea dezastrelor 
este în strânsă corelație cu vulnerabilitatea comunității afectate (de exemplu, un 
cutremur de o anumită gravitate nu va provoca același prejudiciu la o comunitate cu 
case de lut ca la o comunitate cu case ce sunt construite cu multe etaje și din beton).

Luarea în considerare a caracteristicilor fizice ale dezastrelor naturale este 
importantă pentru atenuarea efectelor acestora. Există un număr de șase caracteristici:

Intensitatea este definită ca fiind puterea sau forța unor evenimente. În general, 
riscul de intensitate mare are un potențial enorm de a provoca efecte distructive asupra 
persoanelor și a bunurilor materiale, ce sunt reprezentate de infrastructura critică. 
Posibilitatea de măsurare a intensității dezastrelor naturale permite compararea 
acestora în spațiu și timp. Totuși, comparația directă și absolută nu este de multe ori 
posibilă11.

Distribuție temporală este durata de manifestare a unor dezastre naturale. 
Este posibil să dureze câteva secunde (cutremur sau alunecare de teren), ore sau zile 
(Tornade sau uragane) sau săptămâni ori luni (în cazul inundațiilor), sau câțiva ani 
(secetă). În consecință, corelația dintre durata și consecințe calamităților naturale 
asupra infrastructurilor critice nu va fi lipsită de ambiguitate.

Frecvența descrie cât de des un eveniment cu o anumită intensitate afectează 
zona într-o anumită perioadă de timp12. Acest lucru poate fi exprimat în termeni cum 
ar fi „comune”, și „rare”, semnificând timpul scurs între două evenimente cu aceeaşi 
intensitate.

Sezon - anumite tipuri de infrastructuri critice vor suferi un impact mai mare 
ca urmare a dezastrelor naturale specifice diferitelor anotimpuri;

Distribuția spațială, este definită ca distribuția riscului în zona în care un 
dezastru se poate manifesta. Acesta este un parametru important al dezastrelor 
naturale deoarece din cauza zonei o infrastructură critică nu este supusă acelorași 
tipuri de dezastre naturale.

Viteza de formare a unui fenomen este viteza de transformare unui pericol 
natural într-un dezastru natural. Acest lucru poate avea loc foarte repede, așa cum este 
11  Edward BURGER, Hazardele naturale, Second Edition.  Cambridge, University Press. 2005, p. 34
12  Bimal PRASAD, Mediul Hazardelor și contextul dezastrelor, perspective si context. Kansas, State University, 
Wiley – Blackwell, 2012, p. 34
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cazul cutremurelor, alunecărilor de teren, tornadelor și inundațiilor, sau foarte lent, 
așa cum este cazul secetei. Primul tip de dezastre menționat se numește „dezastru 
lent”, iar acesta din urmă se numește „dezastru inopinat”. De obicei dezastrul 
inopinat provoca daune mai mari infrastructurii critice decât dezastrul lent, luând în 
considerare adaptarea și mecanisme de adaptare împotriva dezastrelor naturale.

Având în vedere toate cele prezentate până acum, se poate concluziona cu 
siguranță că dezastrele naturale au un potențial mare la amenințările indirecte/directe 
pentru infrastructurile critice. Vulnerabilitatea este posibilitatea de denaturare fizică 
și perturbarea socială a comunităților și subsistemele lor mai mari în cazul producerii 
unor calamități naturale.13

Consecințele dezastrelor geofizice asupra infrastructurii 
critice

Cutremurul este unul dintre dezastrele geofizice cele mai distructive. Este 
o eliberare bruscă de energie în scoarța terestră sau mantaua superioara, de obicei 
cauzată de mișcarea de-a lungul unei plăci tectonice sau de activitate vulcanică 
și are ca rezultat generarea undelor seismice care pot fi distructive14. Cutremurul 
are o apariție bruscă, cu aproape nici un avertisment, ceea ce-l face imposibil de 
prezis. Provoacă daune așezărilor, clădirilor, structurilor de infrastructură, în special 
poduri, pasaje, căi ferate, turnuri de apă, conducte, instalațiile pentru producerea de 
energie electrică și destabilizează guverne, economia și structura socială a țării15. 
Efectele cutremurului, pot provoca ulterior daune importante structurilor deja 
slăbite. Efectele secundare includ incendiile, fisurarea unor baraje și alunecările de 
teren care pot bloca rutele terestre16, căile navigabile și de asemenea pot provoca 
inundații, distrugerea sau lipsa de funcţionalitate a unor dotări spitaliceşti şi apariţia 
unor epidemii, distrugerea în număr mare a unor clădiri de locuit şi lipsa posibilităţii 
de a acorda cazare temporară pentru mase mari de populaţie în zona respectivă. 
Aceasta pot provoca daune instalațiilor ce utilizează materiale periculoase provocând 
scurgeri de produse chimice. De asemenea, se poate manifesta eșecul de mijloacelor 
de comunicare.

Consecințele cutremurului sunt diverse. Există un număr mare de victime din 
13  Ibidem
14  Ibidem
15  Edward BURGER, Hazardele naturale, Second Edition.  Cambridge, University Press. 2005, p. 36
16  Concepția Națională de răspuns post seism, IGSU, 2017, (Proiect) Avarierea sau distrugerea elementelor de 
infrastructură a transportului. Timp pentru refacere :
- între 7 şi 138 zile, perioadă necesară pentru refacerea podurilor distruse/avariate; 
- între 7 şi 110 zile, perioadă necesară pentru refacerea şoselelor distruse/avariate; 
- între 5 şi 60 zile, perioadă necesară pentru refacerea pistelor de aterizare de pe aeroporturi; 
- între 2 şi 45 zile, perioadă necesară pentru refacerea construcţiilor din incinta porturilor;
- între 3 şi 200 zile, perioadă necesară pentru refacerea infrastructuri CF.
NOTĂ: Aceste intervale de timp pot fi depăşite, ele fiind dependente de numărul de obiective de tip infrastructură 
critică afectate, gradul de afectare (parţial/total), necesarul de fonduri financiare şi resurse logistice.
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cauza designului slab a clădirilor și a sistemelor de infrastructură critică15. 
De exemplu, cutremurul care a lovit Japonia în Kobe în ianuarie 1995, a 

provocat următoarele efecte asupra infrastructurilor critice:
240.000 clădiri au fost distruse, 
1,3 milioane de oameni au rămas fără apă, 
2,6 milioane de oameni au rămas fără energie electrică; 
860.000 de oameni au rămas fără alimentare cu gaze; 
300.000 de dispozitive telefonice au fost distruse; 
autostrăzi și căi ferate au fost distruse; 
daune la rețeaua de alimentare cu gaz a fost, după cum urmează: a durat 15 de 

ore pentru a opri scurgerea de gaze și 85 de zile au fost necesare pentru reconstrucția 
rețelei conductelor de gaz și pentru a o repune în funcțiune.17

Cutremurele puternice de Vrancea care au produs în acest secol pierderi umane 
şi materiale considerabile au avut loc în 1940 şi 1977.

În afară de acestea, în ultimii ani s-au produs şi cutremurele de Vrancea din 
30/31.08.1986, 30/31.05.1990 şi seria de cutremure din zona Banloc-Timiş, începută 
la 12.07.199118, care, deşi au produs avarieri de clădiri, au implicat un număr foarte 
redus de pierderi de vieţi şi răniri de persoane. Cu toate acestea, consecinţele social-
economice au fost importante deşi nu au fost analizate suficient, încă.

Cutremurul din 10 noiembrie 194019 a cauzat cca. 500 pierderi de vieţi şi un 
număr considerabil de prăbuşiri şi avarieri de clădiri joase cu schelet de beton armat, 
inclusiv prăbuşirea blocului Carlton cu 14 nivele din Bucureşti.20

Cutremurul din 04.03.1977 a produs un număr de 1570 pierderi de vieţi, 11300 
răniri (90% din victime au fost pe raza municipiului Bucureşti) aproximativ 33000 
locuinţe avariate care au lăsat fără adăpost aproximativ 35000 familii. Pagubele au 
fost evaluate oficial la peste 2 miliarde dolari dat fiind acest context social-economic.

În municipiul Bucureşti s-au prăbuşit un număr de 28 clădiri înalte (anul 
construcției fiind înainte de 1940). O altă cauză care a contribuit la prabușirea 
acestor clădiri a fost că o parte din acestea suferiseră şi anumite modificări structurale 
necesare spre a fi utilizate ca spaţii comerciale.

Din categoria clădirilor construite în perioada anilor 1940-1977 în Bucureşti 

17  Bimal PRASAD, Mediul Hazardelor și contextul dezastrelor, perspective si context. Kansas, State University, 
Wiley – Blackwell, 2012, p. 119
18  Emil SEVER GEORGESCU, Vasile RADIANOV, Ghid practic pentru pregătirea populației în vederea protecției 
antiseismice, INSSE, 2015, p. 11
19  S-a estimat că în urma seismului din 1940, 60% din persoane am ieşit din locuinţe. Din cei rămaşi în interior, 
60% s-au aşezat sub tocul uşii sau lângă un perete de rezistență, iar 40% nu au încercat să se protejeze. Motivaţiile 
celor rămaşi înăuntru au fost: 40% frica de accidente; 24% ştiau ci mai o bine; 20% apreciau că este imposibil de 
ieşit imediat după seism; 17% am rămas temporar; 10% mu am ieşit.
Motivele ieşirii din clădiri invocate am fost: 32% de teama post-şocurilor; 25% de teamă; 12 % ca să verifice starea 
clădirii; 11% interesul pentru alte persoane.
Majoritatea populaţiei anchetate a ieşit pe scări şi numai 6% cu liftul
20  Emil SEVER GEORGESCU, Vasile RADIANOV, Ghid practic pentru pregătirea populației în vederea protecției 
antiseismice, INSSE, 2015, p. 12
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s-au produs trei prăbuşiri parţiale, ceea ce reprezintă un procent scăzut faţă de fondul 
construit în această perioadă. Această situaţie se datorează faptului că după anul 1940 
au fost aprobate unele recomandări privind protecţia antiseismică a clădirilor, care 
după anul 1963 au fost transformate în acte normative cu un caracter obligatoriu 
(standardul SI-13/63 modificat în 1970.). Pe de altă parte, existenţa acestor trei cazuri 
de avariere gravă a unor clădiri a concurat la modificarea normativelor de proiectare 
antiseismică a clădirilor, modificări efectuate în anii 1973 şi 1981.

În anii 198621 şi 199022 efectele seismelor respective au redeschis unele fisuri 
ale clădirilor avariate (ce au fost necorespunzător reparate) şi în anul 1977 — fără 
a crea probleme imediate - atrăgând atenţia asupra necesităţii unor acţiuni generale 
de verificare, de evaluare a rezistenţei şi de reparaţii ori consolidare. Aceste acţiuni 
au început în 1990, deşi sunt încă probleme tehnice şi aspecte financiare dificil de 
rezolvat în condiţiile actuale.23

Efectele seismelor de după anul 197724 au determinat noi modificări ale 
normativelor de protecţie antiseismică.

Consecințe ale dezastrelor hidrologice asupra 
infrastructurii critice

În fiecare an suntem martorii inundațiilor catastrofale care produc pagube 
imense, distrugerea satelor, orașelor, terenurilor agricole și infrastructurilor critice.

Inundațiile reprezintă unul dintre cele mai mari amenințări la adresa 
comunităţilor umane și au un impact semnificativ asupra dezvoltării economice și 
sociale. Acest fenomen nociv ucide mii de oameni din întreaga lume anual cauzând 
daune pe scară largă. Fluxurile foarte mici de apă, cum sunt rigolele sau râurile mici 
nu sunt inofensive şi pot provoca, de asemenea inundații. Prin urmare, fiecare țară 
poate fi supusă riscului de inundații.

Inundaţia reprezintă acoperirea unei porţiuni de uscat cu o mare cantitate de 
apă provenită din revărsarea cursurilor de apă, a ploilor abundente sau topirii bruşte 
a zăpezii.25

De regulă, inundaţiile iau următoarele forme de manifestare:
21  Din punct de vedere al reacţiei subiecţilor Ia cutremurul din 1986 se pot menţiona următoarele date sintetice:
- 86% am rămas în casă;
- 10% am ieşit din casă, în 1977 - 37%;
- 2% au ieşit pe scări, la vecini, în balcon.
22  În 1990 am fost investigate 192 persoane din Bucureşti şi Iaşi din care 58% femei şi 42% bărbaţi, de vârsta medie 
45 ani, având deci experienţa celor două cutremure anterioare anului 1990. Din volumul lotului 81% sunt rezidenţi 
în Bucureşti şi 12% în Iaşi.
23  Emil SEVER GEORGESCU, Vasile RADIANOV, Ghid practic pentru pregătirea populației în vederea protecției 
antiseismice, INSSE, 2015, p. 11
24  tendinţa de rămânere în clădire a populaţiei a devenit staţionară în 1990 faţă de 1986 şi este în creştere conside- tendinţa de rămânere în clădire a populaţiei a devenit staţionară în 1990 faţă de 1986 şi este în creştere conside-
rabilă faţă de 1977, evidenţiindu-se efectul experienţei câştigate direct sau indirect în seismele precedentell
25  Dicționarul Explicativ al Limbii Române
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inundaţiile produse de revărsările naturale ale cursurilor de apă, datorate
creşterii debitelor sau blocajelor produse de gheţuri, plutitori, aluviuni;
inundaţiile produse de scurgerile de pe versante, datorate căderii unor mari
cantităţi de precipitaţii în timp scurt;
inundaţiile produse de accidentele la construcţiile hidrotehnice (avarierea
Sau distrugerea unor lucrări de genul barajelor sau digurilor)26.
Inundațiile pot să apară treptat şi pot transforma în dezastre în câteva ore 

sau dintr-o dată, fără avertisment datorită terasamentului, precipitațiilor abundente, 
topirii rapide a zăpezi, etc. Inundațiile provoacă foarte multe daune infrastructurilor 
critice. În plus, structurile, cum ar fi casele, podurile și drumurile sunt afectate de 
apă. Alunecările de teren sunt declanșate de apă, iar acestea pot provoca de asemenea 
daune semnificative infrastructurilor critice. Totodată rezultă pierderi semnificative 
de vieți omenești și animale din cauza înecului. Lipsa serviciilor de furnizare apă 
potabilă și poluarea apei potabile (fântâni, ape subterane) generează epidemii, infecții 
virale, malarie și multe boli infecțioase. Din inundațiile pe suprafețe mari de teren 
agricol rezultă pierderi majore de culturi. Acest lucru duce la lipsa unor alimente 
elementare, furaje și pot conduce la moartea animalelor, producând foamete și panică 
în rândul populației. Inundațiile pot afecta, de asemenea caracteristicile terenului, iar 
acestea devin aride din cauza eroziunii vegetale a solului sau pot deveni bogate în 
sare dacă sunt inundate cu apă de mare. În funcție de intensitatea furtunii, inundațiile 
pot distruge fără îndoială poduri, pot provoca daune infrastructura de trafic, distruge 
sistemele de comunicații, sursele de alimentare, etc27.

În acelaşi timp, există construcţii cu destinaţii diverse în zone inundabile28. 
Acestea măresc şansele ca pericolele de inundaţii datorate revărsărilor de ape a 
râurilor atât datorită ploilor de sezon sau a averselor, cât şi a topirii zăpezii în timp 
scurt primăvara să devină ameninţări reale. 

Problema ce se pune în cazul pericolelor şi ameninţărilor de inundaţii se 
referă la limitarea: riscurilor pentru persoanele aflate în zona predispusă la inundaţii; 
pagubelor aduse bunurilor populaţiei; duratei de repunere în posesie a locurilor 
inundate în condiţii sanitare satisfăcătoare.

Dacă tradiţional, exista pericolul inundaţiilor doar primăvara la topirea zăpezii, 
în prezent, această posibilitate s-a mărit datorită manifestării unor fenomene naturale 
noi precum furtuni, cicloane, ploi torenţiale în aproape toate anotimpurile. Toate 
acestea duc la creşterea nivelului apelor râurilor care pot genera revărsări şi deci 
26  Gheorghe VĂDUVA, Petre DUŢU, Alexandra SARCINSCHI, Cristian BĂHNĂREANU, Cristina BOGZEANU 
Cercetări interdisciplinare pentru proiectarea strategiilor economico-financiare de acţiune în evenimentele de risc 
extrem. Hazarde naturale şi accidente tehnologice, 2010
27  Gheorghe VĂDUVA, Petre DUŢU, Alexandra SARCINSCHI, Cristian BĂHNĂREANU, Cristina BOGZEANU 
Cercetări interdisciplinare pentru proiectarea strategiilor economico-financiare de acţiune în evenimentele de risc 
extrem. Hazarde naturale şi accidente tehnologice, 2010
28  Gilles HUBERT, Bernadette DE VANSSAY, Riscul de inundații: evaluarea globală a eficacității și a impactului 
politicii de reglementare și de proprietate de către societatea civilă, 
http://www.ecologie.gouv.fr/Le-risque-inondation-evaluation.html, p.3.
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inundarea localităţilor riverane. De asemenea, ploile torenţiale şi furtunile, în ultima 
vreme, au făcut ca inundaţiile să apară şi în mediul urban, unde canalizarea nu poate 
face faţă volumului mare apă căzută într-un timp relativ scurt.

Efectele producerii inundaţiilor aduc atingere fie direct, fie indirect29: 
populaţiei, precum şi bunurile sale mobile şi imobile;
obiectivelor sociale; 
capacităţilor productive (societăţi comerciale, platforme industriale, centrale
Electrice, ferme agrozootehnice, amenajări piscicole, porturi şi altele);
barajelor şi altor lucrări hidrotehnice care reprezintă surse de risc în aval, în 

cazul producerii de accidente; 
căilor de comunicaţii rutiere, feroviare şi navale, reţelele de alimentare cu
Energie electrică, gaze, sursele şi sistemele de alimentare cu apă şi canalizare,
Staţiile de tratare şi de epurare, reţelele de telecomunicaţii şi altele;
mediului natural (ecosisteme acvatice, păduri, terenuri agricole, intravilanul 

localităţilor şi altele).
Prin urmare, atât persoanele şi bunurilor acestora, obiective economice, lucrări 

hidrografice etc., cât şi mediul natural pot fi expuse pericolelor şi ameninţărilor de 
inundaţii nu numai în zonele prin care trec cursurile râurilor.

Ameninţările de inundaţii se caracterizează prin trei parametri definitorii 
pentru apa ce inundă: înălţime, durată şi viteză.30 Acestea sunt în funcţie de tipul 
de inundaţie, de locul unde se produce fenomenul natural – în mediul rural sau cel 
urban -, de gradul de amenajare a cursului de apă, de nivelul de pregătire a populaţiei 
supuse unei asemenea ameninţări şi a instituţiilor statului cu competenţe în materie 
de inundaţii.

Consecințele dezastrelor meteorologice asupra 
infrastructurii critice

Infrastructurile includ sistemele de transport (poduri, drumuri și autostrăzi), 
clădirile urbane, energie, sistemele de apă și de comunicații, sistemele de sănătate și, 
în general, acele secțiuni concepute pentru a furniza servicii calității vieții umane31 
Infrastructurile critice (IC) oferă funcții fundamentale de susținere a societății (cum 
29  Gheorghe VĂDUVA, Petre DUŢU, Alexandra SARCINSCHI, Cristian BĂHNĂREANU, Cristina BOGZEANU 
Cercetări interdisciplinare pentru proiectarea strategiilor economico-financiare de acţiune în evenimentele de risc 
extrem. Hazarde naturale şi accidente tehnologice, 2010
30  Gheorghe VĂDUVA, Petre DUŢU, Alexandra SARCINSCHI, Cristian BĂHNĂREANU, 
Cristina BOGZEANU Cercetări interdisciplinare pentru proiectarea strategiilor economico-
financiare de acţiune în evenimentele de risc extrem. Hazarde naturale şi accidente tehnolo-
gice, 2010
31  Thomas WILBANKS, Steven FERNANDEZ, Schimbările climatice și infrastructura, sistemele urbane și 
vulnerabilitățile, Raportul tehnic al Departamentului de Energie al SUA în sprijinul evaluării climatice naționale, 
Island Press, Londra, 2012, p. 65
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ar fi rețelele transnaționale de conectare) iar un accident ce afectează o infrastructură 
critică ar putea genera pierderi economice semnificative și un număr mare de decese 
umane. De aceea este foarte important ca autoritățile să fie conștiente de riscurile 
actuale și viitoare legate de climatul extrem, în ceea ce privește elaborarea strategiilor 
de adaptare32. Extremele legate de climă au în general un impact major asupra 
infrastructurilor, în special a celor cu design ineficient. Infrastructurile pot deveni 
inadecvate sub efectul unor fenomene meteo extreme: de exemplu, capacitatea de 
canalizare poate fi afectată de ploi intense, precum și de instalațiile industriale care 
conțin materiale periculoase. Multe sate sunt dependente de rețelele de infrastructură 
largă pentru energie, apă, transport și telecomunicații, care sunt expuse la o gamă 
variată de evenimente extreme33. Infrastructura de transport este vulnerabilă la 
condițiile meteo extreme (precipitații, căderi masive de zăpadă și vânt), care pot avea 
impact asupra drumurilor, căilor ferate și aeroporturilor; Impactul asupra porturilor 
poate avea implicații serioase asupra comerțului internațional, deoarece peste 
80% din comerțul internațional cu mărfuri este transportat pe mare34. Proiectarea 
multor infrastructuri, de exemplu cele legate de transport, apă și energie, necesită 
disponibilitatea datelor climatice legate de evenimente extreme: de exemplu, 
precipitațiile mari sau căderile masive de zăpadă pot afecta rezistența drumurilor și 
a podurilor. Scopul principal este, de fapt, de a evita deteriorarea structurilor datorită 
evenimentelor extreme pe întreaga durată de viață a infrastructurilor și, în același 
timp, de a reduce costurile pentru realizarea lor. Pentru proiectarea infrastructurilor, 
inginerii utilizează istoricul manifestării climei extreme de la cele mai frecvente până 
la cele mai rare despre care nu se așteaptă să se repete în fiecare an. De exemplu, 
volumul de proiectarea al sistemelor de canalizare pentru precipitații sunt estimate 
prin valorile de reapariție a cantităților maxime de precipitații în perioade de 1, 2, 
6, 12 și 24 de ore.35 Pentru acest lucru se utilizează instrumente statistice moderne 
bazate pe teoria valorii extreme în vederea analizării seriilor istorice.

Seceta rareori cauzează daune structurale. Când seceta meteorologică începe 
să se transforme într-o secetă hidrologică, deteriorarea începe să apară în primul 
rând în agricultură care depinde de umiditate în sol. Zonele irigate sunt mai puțin 
influențate de secetă comparativ cu zonele irigate numai de ploaie. Cu toate acestea, 
comunitățile din apropierea râurilor au tendința de a continua o viaţa obișnuită, chiar 
și atunci când condițiile de secetă încep să se simtă din ce în ce mai puternic. În 
plus, impactul secetei se extinde încet la structurile sociale, când disponibilitatea 
apei potabile scade, se reducere producția de energie electrică, se diminuează rezerva 
32  Per HOKSTAD, Ingrid UTNE, Jørn VATN, Riscul și interdependențele în infrastructurile critice, Springer-Ver-
lag Londra, 2012, p.252
33  Christopher FIELD, Gestionarea riscurilor evenimentelor extreme și a dezastrelor în vederea adaptării la schim-
bările climatice, Cambridge University Press, Cambridge (UK) and New York (USA), 2012, p. 582
34  Raportul mondial de investiții, corporația transnațională, producția și dezvoltarea agricolă, UNCTAD (United 
Nations Conference on Trade and Development), New York (USA) and Geneva (Switzerland), 2009, p. 78
35  Xu ZHANG, Francis ZWIERS, Indici statistici pentru diagnosticarea și detectarea schimbărilor la extreme: 
Extreme într-un climat în schimbare, Springer, New York, Londra, 2013, p. 1-14
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apelor subterane și aprovizionarea cu alimente, concurând la subminarea sănătății 
oamenilor și a animalelor, creșterea sărăciei, care provoacă reducerea calității vieții 
și produc la tulburări sociale și migrație.
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Rezumat

Conceptul de reziliență este similar în unele moduri cu ideea de 
capacitate. El reflectă atât faptul că oamenii pot prezenta o capacitate 
uimitoare de a reveni la starea inițială după ce i-a lovit un pericol și, de 
asemenea, capacitatea lor de a nu se victimiza merită să fie recunoscută.

Reziliența presupune capacitatea sistemelor de a reporni rapid după 
ce un pericol a lovit, iar acestea să aibă capabilitatea de „adaptare a 
resurselor existente și să dețină aptitudinile necesare pentru noile condiții de 
funcționare”1

Ce este reziliența? Ce este vulnerabilitatea? Care este legătura dintre 
aceste două concepte?

Cuvinte cheie: vulnerabilitate, reziliență

Summary

The concept of resilience is similar in some ways to the idea of capacity. 
It reflects both the fact that people can have an amazing ability to return to 
their original state after they have hit a danger, and also their ability not to be 
victimized deserves to be recognized.

<?>  Ian DAVIS, Aplicarea obiectivelor de performanță pentru a promova eficace a strategiilor de reducere a riscu-
rilor în cazul producerii unor situații de urgență generate de cutremur, 2003, p. 35-38

CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND 
REZILIENȚA ȘI VULNERABILITATEA

GENERAL CONSIDERATIONS 
RELATING TO SENSITIVITY  

AND VULNERABILITY
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Resilience implies the ability of systems to restart quickly after a hazard 

has hit, and they have the capacity to “adapt existing resources and have the 
skills needed for new operating conditions”

What is resilience? What is vulnerability? What is the connection 
between these two concepts?

Keywords: vulnerability, resilience

Pelling definește reziliența ca fiind abilitatea unui actor de a face față sau de 
a se adapta la pericole. Este un produs al gradului de pregătire planificată 

întreprinsă în eventualitatea producerii unui potențial pericol și a ajustărilor spontane 
sau premeditate făcute ca răspuns în cazul producerii unor evenimente generatoare 
de situații de urgență.2

Acest lucru sugerează necesitatea creării unor obligații populației înainte de 
producerea unor evenimente generatoare de situații de urgență, precum și îmbunătățirea 
capacității ei de a se recupera ulterior. Cu alte cuvinte, dat fiind că vulnerabilitatea 
are un aspect predictiv, ar trebui să fie posibil ca, pe baza caracteristicilor unei 
comunități care este expusă la un anumit tip de pericol, să se poată identifica gradul 
ei de reziliență.

De fapt, cu cât oamenii au un nivel mai ridicat al rezilienței, cu atât aceștia 
sunt mai puțin vulnerabili. Cele două concepte pot, în linii mari, să fie văzute ca cele 
două capete ale unui spectru.

Niveluri ridicate de vulnerabilitate implică o rezistență scăzută, și vice-versa. 
Dacă raportăm acum ideea rezilienței la cele cinci componente ale vulnerabilității 
descrise mai sus, putem identifica modalitățile prin care vulnerabilitatea poate fi redusă 
prin creșterea rezilienței. Modelul de maxime și minime în diferitele componente ale 
vulnerabilității și rezilienței variază între indivizi, gospodării, grupuri, comunități și 
așa mai departe.
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Pe baza informațiilor amintite mai sus putem afirma:
- Mijloace de trai reziliente și care prezintă un anumit grad de siguranță 

dovedesc că activitățile generatoare de venituri ale unei persoane sunt suficient de 
bine conturate și de adaptate în fața unui pericol;

- În ceea ce privește nivelul confortului și al securității unei comunități, 
trebuie spus că nivelul gradului de reziliență în fața unui pericol este direct proporțional 
cu nivelul de satisfacere a nevoilor primare din cadrul comunității posibil a fi afectate. 
De exemplu, cu cât gradul de sărăcie sau înfometare al comunității este mai mare, 
cu atât vulnerabilitatea acesteia crește exponențial, iar gradul de reziliență este foarte 
diminuat, impunând trecerea unor mai mari perioade de timp pentru refacerea acelei 
comunități. La polul opus, sunt comunitățile pentru care nivelul de trai este ridicat, 
iar acestea sunt susceptibile de a avea o rezistență sporită la boli și la alte pericole și 
un moral mai bun în urma producerii unor evenimente majore;

- Autoprotecția populației: nivelul ridicat de pregătire individuală în 
domeniul situațiilor de urgență va permite populației să întreprindă toate măsurile 
necesare pentru protecția bunurilor și a casele lor, pentru a reduce mortalitatea și 
prejudiciile și, probabil, în funcție de gravitatea și amploarea situației de urgență, nu 
va trebui să-și petreacă timpul pentru a înlocui bunuri sau pentru a reconstrui case; 

- Protecția socială: în cazul în care nu există autoprotecție adecvată sau 
aceasta nu a fost posibilă, va trebui să se vină în sprijinul comunităților afectate;

- Sistemul de guvernare ar trebui să militeze pentru îmbunătățirea mijloacelor 
de trai și a eficienței protecției sociale. Dar, și instituțiile implicate în guvernarea 
trebuie să fie ele însele reziliențe-capabile, să rămână în funcțiune pentru a-și îndeplini 
sarcinile legale și pentru integrarea unor măsuri care să reducă vulnerabilitatea 
viitoare.

Aceste lucruri se pot realiza foarte simplu cel puțin la nivelul unei gospodării. 
Dar devine mai dificil atunci când luăm în considerare aspectele mai largi ale 
societății și comunității. De exemplu, în cazul în care unii oameni dintr-o comunitate 
au un mijloc de trai „puternic” (aceștia dețin surse de venit mai bune), acest aspect 
reprezintă un „factor de rezistență” pentru ei sau o cauză parțială a mijloacelor 
de trai mai slabe ale altora? Cu alte cuvinte, trebuie să recunoaștem că, în cadrul 
comunităților, capacitatea de adaptare variază în funcție de oportunități, care sunt 
distribuite în mod inegal. Dar acest lucru este dificil, deoarece multe guverne sunt 
reticente în a face față inegalității și mijloacelor de trai în insuficiențele oamenilor. 
Agențiile de dezvoltare și de pregătire pe linia situațiilor de urgență consideră că este 
dificil să conteste acest lucru în mod direct.

Capacitatea de adaptare tinde să se concentreze asupra a trei domenii de sprijin 
potențial de care trebuie să beneficieze o comunitate și care sunt axate pe protecția 
socială a infrastructurilor, activelor dintr-o comunitate (de exemplu, școli, clinici), și 
uneori pe mijloace de trai. Obiectivele sunt:

- Creșterea capacității de a absorbi sau de a rezista la presiuni anormale sau 
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tensiuni – aceasta reprezintă o funcție de reducere a riscurilor;

- Creșterea capacității de a face față efectelor situațiilor de urgență și posibilității 
de a restabili rapid activitățile fără a deteriora semnificativ funcția de gestionare a 
situațiilor de urgență;

- Promovarea comportamentul adaptiv și capacitatea de a face ajustări la orice 
circumstanțe noi.

Politica de promovare a rezilienței devine o arenă în care vulnerabilitatea 
este redusă printr-un accent nu atât de mult pe fiecare componentă a vulnerabilității 
individuale sau de uz casnic, ci mai degrabă pe aspectele care pot fi de fapt afectate 
în mod mai direct prin acțiunile întreprinse de organizațiile comunitare și agențiile 
guvernamentale.
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Rezumat 

Procedurile organizaționale pentru gestionarea situațiilor de urgență 
manifestate în cadrul infrastructurilor critice corespund pregătirii și capacității 
organizației și a populației de a face față crizelor și incidentelor. Această 
politică include gestionarea corespunzătoare a incidentelor și a situațiilor 
de urgență, precum și capacitatea de a relaționa cu sistemul național de 
management al situațiilor de urgență. Prin urmare, este importantă dezvoltarea 
unor proceduri de gestionare a situațiilor de urgență, în scopul creării unor 
capacități de răspuns și responsabilități fiecărui lucrător înainte de apariția 
unei crize sau a unei situații de urgență. Acest lucru ar duce la absorbția și 
recuperarea într-un mod coordonat și eficient a situației identificate. În plus, 
incidentele trebuie să fie gestionate în mod corespunzător pentru a se evita 
evoluția acestora într-o criză.

Astfel am identificat 3 proceduri de lucru ce vor fi detaliate în cele ce 
urmează: proceduri de coordonare cu părțile interesate externe, procedurile 
de gestionare a crizelor, precum și gestionarea incidentelor și evaluarea 
acestora.

Cuvinte cheie: proceduri, protecția infrastructurilor critice, urgențe

PROCEDURI ORGANIZAȚIONALE 
PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIILOR 

DE URGENȚĂ ÎN CADRUL 
INFRASTRUCTURILOR CRITICE

ORGANIZATIONAL PROCEDURES  
FOR THE MANAGEMENT  

OF EMERGENCY SITUATIONS  
IN CRITICAL INFRASTRUCTURE
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Summary 

The organizational procedures for managing emergencies in critical 
infrastructures correspond to the training and capacity of the organization 
and the population to cope with crises and incidents. This policy includes the 
appropriate incident and emergency management, as well as the capacity 
to liaise with the national emergency management system. It is therefore 
important to develop emergency management procedures in order to create 
responsiveness and responsibilities for each worker before a conflict or an 
emergency occurs. This would lead to absorption and recovery in a coordinated 
and efficient way of the identified situation. In addition, incidents must be 
managed appropriately to avoid their development in a crisis.

Thus, we identified 3 working procedures that will be detailed below: 
coordination procedures with external stakeholders, crisis management 
procedures, incident management and evaluation.

Key words: procedures, critical infrastructure protection, emergencies

A) Procedurile de coordonare cu părțile interesate externe

În cursul soluționării unei crize, infrastructurile critice au nevoie de ajutor 
extern din partea sistemului național de management al situațiilor de urgență. În 
scopul de a identifica responsabilitățile fiecărei entități pe parcursul perioadei de 
criză, este important să se stabilească planurile de cooperare cu părțile interesate 
externe, înainte de producerea unui incident. Aceste proceduri trebuie să fie cunoscute 
și disponibile de către toți actorii implicați în procesul de gestionare a situației de 
urgență. În plus, este important să se actualizeze în mod continuu procedurile bazate 
pe experiența acumulată din crizele și incidentele anterioare.

B) Procedurile de gestionare a crizelor elaborate pe baza 
„bunelor practici”

Este important să se dispună crearea unor proceduri de gestionare a „micilor” 
situații de urgență sau incidente care s-au manifestat înainte de apariția unei crize, 
în scopul de a defini activitățile atribuite fiecărui lucrător din cadrul infrastructurii 
critice respective. În cadrul procedurilor de gestionare a crizelor, există practic două 
tipuri de proceduri: proceduri de operare care se referă la modul în care infrastructura 
ar trebui să funcționeze într-o situație de criză și procedurile organizaționale, care 
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descriu orientările specifice în planificarea de urgență. Mai mult decât atât, în cadrul 
procedurilor de organizare, sunt adesea definite două planuri diferite: plan de urgență 
internă și planul de urgență externă. Aceste proceduri oferă precizări detaliate cu 
privire la acțiunile și responsabilitățile fiecărui lucrător pe timpul unei crize. Mai 
mult decât atât, aceste proceduri ajută la stabilirea planurilor mentale și a priorităților 
comune în cadrul tuturor lucrătorilor din organizație, în scopul cooperării acestora 
în mod eficient. Procedurile de gestionare a crizelor ar trebui să fie cunoscute și 
disponibile tuturor lucrătorilor pentru momentul în care va avea loc o criză. Mai 
mult decât atât, acestea ar trebui să fie actualizate în mod continuu pentru a fi utile și 
eficiente atunci când are loc un incident sau o criză.1 

C) Gestionarea și evaluarea incidentelor

Infrastructurile critice ar trebui să aibă un sistem de raportare a incidentelor 
pentru a urmări toate eșecurile și incidentele care au loc pentru a asigura gestionarea 
corespunzătoare a acestora. Atunci când are loc un incident, ar trebui să se acorde 
prioritate în funcție de nivelul de risc, soluționate în mod eficient, și analizate pentru 
a afla cauzele incidentului. Ar trebui să se stabilească responsabilitatea și un termen 
pentru gestionarea și soluționarea acesteia.

În plus, odată ce incidentul care a fost localizat și lichidat, sunt foarte importante 
măsurile de documentare și evaluare a acțiunilor întreprinse în vederea identificării 
celor mai bune practici pentru diminuarea apariţiei incidentelor viitoare2, precum 
și pentru diminuarea sau eliminarea cauzelor ce au generat incidentul. Prin acest 
proces, se va asigura că structura suport precum și cauzele imediate ale incidentelor 
sunt complet înțelese, luând în considerare și factorul uman și organizațional2. În 
aceeași ordine de idei, procesul de analiză ajută la identificarea acelor activități 
care nu au oferit rezultate satisfăcătoare. În cele din urmă, un incident poate furniza 
informații utile, exemple de bune practici pentru a simplifica sistemul de intervenție 
precum și de a preveni, pe cât posibil, producerea acelui accident.

<?>  Simon PARSONS, Rezultate Workshop-ului privind Reziliența Organizațională Mt Macedon Victoria, Australia, 
2007, p. 13
2  Amy STEPHENSON, Compararea rezilienței organizațiilor, Universitatea din Canterbury, Noua Zeelandă, 
2010, p. 9
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Sebastian POPESCU

Rezumat 

Primul război în care s-a folosit pe scară largă Internetul (The NET) 
a fost cel din Kosovo. Rețeaua a facilitate, într-o măsură foarte mare, chiar 
hotărâtoare, diseminarea instantanee a informației, propaganda de toate 
tipurile, atât la inamic, cât și la forțele proprii, demonizarea adversarului, 
solicitarea de sprijin tactic, operațional și chiar strategic. Au intrat rapid în 
joc hackerii în tot spectrul cyber.

Cuvinte-cheie: Internet, activism, terorism, cyberterorism, 

Résumé

La première guerre ou on a utilisé le réseau Internet a été guerre de 
Kosovo. Le réseau a facilité, d’une manière  remarquable, même décisive, 
la dissémination instantanée de l’information, la propagande de toute sorte, 
à l’ennemie comme dans les forces propre, la diabolisation de l’adversaire, 
la sollicitation de soutien tactique, opérationnel et même stratégique. Les 
hackers ont pénétré rapidement l’entier spectre cyber.  

Mots-clefs : Internet, activisme, cyber terrorisme
 

INTERNETUL, ACTIVISMUL 
HACKERISMUL  

ȘI CYBERTERORISMUL

INTERNET, ACTIVISME, 
HACKERISME, CYBERTERRORISME

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(31)/2017236

Considerații necesare

Mai mult ca niciodată, în timpul războiului din Kosovo, practic, toată 
lumea – de la hackeri la comandanți de unități și subunități, de formațiuni 

militare sau teroriste, de la specialiști IT la simpli cetățeni care susțineau sau nu acel 
război etc. – au folosit masiv rețeaua Internet pentru a organiza acțiuni de tot felul, 
pentru a transmite informații, pentru a dezinforma, pentru a mobiliza sau a descuraja, 
pentru a amplifica sau diminua unele activități, unele stări de lucruri, pentru a crea 
tensiuni, disensiuni, spaimă, teroare sau, dimpotrivă, speranță, încredere. 

Se știe, războiul din Kosovo a fost un război care a deschis o cutie a Pandorei, 
care a generat, într-un fel, întregul lanț de acțiuni militare, civil-militare, unele 
normale, clasice, altele radicale și/sau teroriste, care continuă și azi să zguduie 
lumea și să amplifice pericolele și amenințările care pândesc planeta oamenilor. În 
timpul acelui război, s-au făcut de toate în spectrul cyber: dezinformare, atacarea 
computerelor guvernelor, structurilor militare, grupurilor și grupărilor angajate (sau 
nu) în conflict, băncilor, unora dintre organizațiile și rețelele implicate, într-o formă 
sau alta, în destrămarea Iugoslaviei etc. O parte dintre luptătorii din armata cyber au 
sprijinit Armata de Eliberare din Kosovo (AEK), alții au atacat computerele Serbiei 
sau pe cele ale armatei iugoslave. 

S-au spus, s-au scris și s-au diseminat, cu ajutorul Internetului, poveşti 
cutremurătoare – unele adevărate, altele nu –, iar activiștii cyber au avut toată grija să 
le amplifice, să le facă explozive, asigurându-le astfel acea dimensiune de anvergură 
și acel interes internaţional de care aveau nevoie. Dar Internatul nu a fost utilizat 
numai în zona de conflict și în teatrul de război, ci în întreaga lume, atât pentru a 
se afla ce se întâmplă acolo, cât și pentru a se crea percepția dorită și reprezentarea 
dorită de către cei care gestionau acest conflict. Desigur, Internetul nu a fost folosit 
doar pentru a crea diversiuni, pentru a manipula și pentru a crea condițiile zonale 
și internaționale necesare în vederea impunerii anumitor soluții. Această rețea care, 
practic, a schimbat lumea, creând o altă dimensiune – cea a activismului, conexiunilor 
și informației în timp real, a fost utilizat de specialiști și de oamenii de peste tot 
pentru a afla ce se întâmplă în Kosovo, în Iugoslavia și pe Terra, pentru a discuta pe 
marginea conflictului, a vedea imagini de la fața locului şi video-clipuri care nu erau 
făcute publice prin intermediul mass-media obişnuite1.

Desigur, toate aceste lucruri sunt extrem de importante. Dar importanța cea 
mai mare – de fapt noutatea cea mai importantă a oportunităăților create de rețeaua 
Internet – se referă la impactul pe care l-a avut în realitate Internetul în luarea unor 
decizii de valoare politică, politico-militară și militară în cursul respectivului conflict. 
1  În cotidianul Los Angeles Times se arăta, la vremea respectivă, se sublinia că ,, războiul din Kosovo a însemnat 
transformarea spaţiului cibernetic într-un teatru de luptă informaţională în care bătălia pentru inimi şi minţi s-a pur-
tat prin intermediul mesajelor electronice, fotografiilor digitale, forumurilor de discuţii online şi atacurilor asupra 
sistemelor de calcul “.
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În mod cert, Internetul i-a ajutat pe toți cei interesați să pună umărul, prin luări de 
cuvânt, prin activități diplomatice transmise (sau nu) în direct și prin întreg arsenalul 
de forțe, mijloace și acțiuni creat de NET, să participe efectiv la luarea acestor 
decizii. În timp ce NATO ţintea mediile de informare în masă aservite propagandei 
lui Milosevici, în mod intenţionat nu a provocat disfuncţionalităţi la nivelul reţelelor, 
sateliţilor de comunicaţii sau al ISP-urilor (furnizori de servicii internet), lăsând 
Internetul deschis, accesibil oricui2.

Dar tot prin această minune a secolului al XX-lea – care este rețeaua Internet 
– poporul sârb și celelalte popoare care au făcut parte din Iugoslavia, ca, de altfel, 
întreaga lume, au aflat și de mașinațiunile din umbră pentru dezmembrarea Iugoslaviei 
și desprinderea Kosovo de Serbia. A aflat și atât. Iar precedentul creat a fost urmat 
și de altele, asemănătoare. Interesează în aceeași măsură și acţiunile întreprinse de 
actorii non-statali, persoane fizice sau juridice.

Ne propunem să analizăm, în continuare, pe scurt, trei mari categorii de acțiuni 
care pot fi realizate cu mijloace electronice: activismul, hacktivismul şi terorismul 
informatic.

ACTIVISMUL constă în utilizarea normală a Internetului, pentru 
realizarea unei anumite agende politice sau revendicative ori pentru susţinerea 
unei cauze3. În general, acțiunile și operațiunile din această categorie includ:

- căutarea de informații cu ajutorul rețelei Internet;
- construirea unor pagini web şi postarea diferitelor materiale de interes în 

cuprinsul acestora;
Se știe, de la evenimentele din Kosovo încoace, activismul de acest tip a luat 

o amploare cu totul și cu totul deosebită, aproape fiecare dintre noi având un site 
personal sau un cont pe puternicele rețele de socializare, îndeosebi pe Facebook.

TERORISMUL INFORMATIC (sau cyberterorismul) este definit ca fiind 
convergența nefastă dintre spaţiul cibernetic şi terorismul clasic4. 

Acest tip de terorism afectează grav, chiar catastrofal sistemele informatice 
și, prin aceasta, însăși funcționarea finanțelor, economiei, sistemelor educaționale și 
vieții sociale oriunde pe glob. Principalele componente ale terorismului de acest gen 
sunt următoarele: 

- acțiunile și operaţiunile de penetrare şi perturbare gravă a sistemelor 
informatice;

- acțiunile și operaţiunile de alterare, distrugere, sustragere sau furt a datelor 
2  James Rubin, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA de la acea vreme, a precizat că  „accesul 
direct şi nelimitat la Internet va fi calea cea mai sigura ca poporul sârb să ia la cunoştinţă crudul adevăr despre ororile 
şi crimele împotriva umanităţii săvârşite de regimul preşedintelui Milosevici”. Dar, așa cum bine se știe, Miloșevici, 
chuiar dacă, între timp a murit, a fost achitat.
3  D. Denning, Activism, Hacktivism, Cyberterorism. The Internet as a Tool for Infl uencing Foreign Policy, George- D. Denning, Activism, Hacktivism, Cyberterorism. The Internet as a Tool for Infl uencing Foreign Policy, George-D. Denning, Activism, Hacktivism, Cyberterorism. The Internet as a Tool for Influencing Foreign Policy, George-
town Universiti, 2000
4  D. Denning, Ibidem.
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şi informaţiilor stocate în maşinile de calcul cu scopul declarat de a produce pagube 
importante, în plan economic şi social;

- acțiunile și operaţiunile de a influenţa deciziile politice ori ca răspuns la 
acţiuni ostile;

- acțiunile și operațiunile prin care se urmărește penetrarea sistemelor 
informatice ale structurilor de securitate și apărare, atât în starea normală a mediului 
internațional de securitate, cât și în timp de război.

În acest din urmă ca, războiul, ca și conflictul armat, se deplasează semnificativ 
spre o dimensiune de rețea și în rețea, devenind, ceea ce pe la începutul anilor 2000, 
se bumea război bazat pe rețea. 

Războiul bazat pe rețea se desfășoară însă și în timp de pace, iar efectele pot fi 
dintre cele mai grave. Unii hackeri au reușit să pătrundă parțial în unele baze de date 
sau în unele sisteme electronice ale băncilor, ale unor structuri de securitate private 
sau de stat și chiar ale Pentagonului. Să ne gândim ce s-ar poate întâmpla dacă un 
grup terorist ar reuși să penetreze sistemele de management al dispozitivelor care 
conțin rachete balistice intercontinentale. Desigur, o astfel de perspectivă ține de 
science fiction, dar de aici nu rezultă că, teoretic, nu există și o astfel de posibilitate.  

Dar, venind mai aproape de ceea ce vedem zilnic, să ne gândim care ar fi 
repercusiunile penetrării cyberteroriste a unui sistem de control al traficului aerian. 
O astfel de penetrare ar putea avea ca efect generarea coeziunii dintre două avioane, 
dar și generarea unui haost într-un astfel de trafic, dacă avem în vedere că, în fiecar5e 
secundă, sunt pe cer mii de aeronave.

Dar nu numai atât. O petiţie cu un milion de semnături, ca să luăm un exemplu 
frecvant, poate influenţa semnificativ o decizie politică mult mai mult decât un atac 
informatic asupra sistemului de urgenţă 112 (sau 911 în SUA).

Cele trei categorii – activismul hackerismul și cyberterorismul – sunt analizate 
și tratate separat de către specialişti. Totuși, liniile de demarcație dintre acestea nu 
sunt totdeauna foarte distincte și, uneori, pot genera confuzii. Iar astfel de confuzii 
nu sunt de neglijat. Spre exemplu, acţiunea de a transmite o bombă logică printr-un 
mesaj de poştă electronică poate fi considerată de unii drept un act de hacktivism, iar 
de alții o operaţiune teroristă camuflată în mediul informatic. E lesne de înțeles care 
pot fi efectele.

Este, de asemenea, posibil ca, un personaj să se afle, uneori, concomitent în 
toate cele trei ipostaze. Un terorist poate lansa un set de viruşi asupra unor sisteme 
informatice – parte a unei campanii organizate –, în timp ce foloseşte resursele 
Internetului pentru a colecta informații despre alte posibile ţinte, coordonează 
acțiunile partenerilor conspiratori şi publică diferite proteste cu caracter politic în 
mass-media electronice sau pe site-urile web.

Este clar că toate cele trei dimensiuni – activismul, hackerismul (sau 
kacktivismul) și cyber terorismul – sunt periculoase nu doar fractal, ci și totalitar, 
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nu numai separate, fiecare cu felia lui, ci și asamblate, mai ales asamblate. Aceste 
dimensiuni sunt cuplate cu media (emisiuni televizate sau radio, presa scrisă, 
blogerismul, reuniunile politice etc.) Cea mai importantă concluzie care se poate 
desprinde este aceea că Internetul poate fi un instrument eficient al activismului, 
mai ales atunci când se află în combinaţie cu alte mijloace de comunicare media. Și 
totdeauna  el se află arondat la astfel de mijloace. De o astfel de resursă beneficiază 
persoanele fizice, micile întreprinderi, marile corporații, marile concerne și toate 
celelalte organizații, inclusiv cele teroriste, care dispun de mijloace financiare 
importante, dar și de o resursă umană calificată, în măsură să le folosească eficient și 
în nod ingenios. 

Internetul este un suport excepțional pentru aproape orice: educația formală, 
non-formală și informală, inclusiv prin pachete educaționale elearning, informarea 
în masă, manipularea în masă, colectarea de fonduri, semnarea de petiții, organizarea 
de manifestații, de proteste, de blocaje, fără limite geografice sau de altă natură, 
strângerea de fonduri, formarea de coaliţii, distribuirea de documente, de petiţii şi de 
alerte, inflențarea psihologică etc. 

În timpul războiului din Kosovo, dar nu numai, s-au distribuit și s-au primit 
foarte multe mesaje e-mail conţinând viruşi, acestea fiind de regulă expediate din 
ţări ale Europei de Est (potrivit cercetărilor efectuate de o companie de software şi 
Internet din Londra). Aceste mesaje aveau cel mai adesea un puternic conţinut politic 
şi făceau referire la agresiunea nedreaptă a NATO împotriva poporului sârb. În mod 
obligatoriu, mesajele aveau ataşate diferite alte fişiere conţinând viruşi şi care, de 
cele mai multe ori, erau deschise de cei care le recepţionau5. Dar aceasta este doar o 
parte a adevărului în legătură cu folosirea cyberspațiului într-un conflict. Tot atunci 
s-au transmis mesaje între grupurile de islamiști care se antrenau pentru acțiunile 
de mai târziu, pentru realizarea solidarității tuturor celor care luptau împotriva 
civilizației occidentale, pentru realizarea și consolidarea rețelelor cyber teroriste 
și de altă natură. Haosul din cyberspațiul acelor vremuri permitea tronsoane foarte 
bine organizate, unul dintre acestea ducând, cum bine se știe la pregătirea atacurilor 
teroriste de la 11 septembrie, dar și pe cele care aveau să se deruleze până în zilele 
noastre. De altfel, solidaritatea islamiștilor extremiști și generarea nucleului de mai 
târziul al ideii noului Califat au început în acele vremuri, când evenimentele tragice 
și războaiele sângeroase din Iugoslavia au fost folosite nu doar pentru distrugerea 
unității hiperstatale a slavilor de sud, ci și pentru implantarea virușilor războiului 
continuu intercivilizațional de azi. 

Este foarte dificil, uneori aproape imposibil, pentru o organizaţie să prevină 
instalarea în propriile sisteme de calcul a tuturor viruşilor la care este expusă în lipsa 
unor politici de cybersecuritate, Atacurile cu viruși și cu alte produse de acest gen 
mizează tocmai pe  curiozitatea utilizatorilor finali de a deschide fişierele ataşate, pe 
insuficiența culturii cyber, pe trend-ul generat de trecerea spectaculoasă la o nouă 
5  mi2g Cyber Warfare Advisory Number 2, April 17, 1999, M2 Communications, April 19, 1999 
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dimensiune a culturii moderne – cea a civilizației informaționale, a cognocivilizației. 
Deşi instrumentele antivirus existente pot detecta şi dezafecta o foarte largă paletă 
de viruşi, ele trebuie instalate corespunzător şi în permanentă actualizate în fiecare 
locaţie a unei organizaţii unde există sisteme informatice. Dar competiția extrem de 
virulentă dintre sistemele de securitate cyber și cele producătoare de viruși, viermi, 
troieni, programe malițioase etc. este atât de acerbă, de complicată și de sofisticată, 
încât utilizatorii de rând și chiar cei bine pregătiți în domeniu nu pot ține pasul cu 
performanțele insecurității cyber și nici cu modalitățile inteligente de a ieși din 
capcanele ei. 

Un sondaj efectuat în SUA pe această temă arăta, la vremea când a fost 
realizat, că peste 80% din utilizatorii de computere au avut experiența cel puţin a 
unui cod malițios. Astăzi, noi întâmpinăm probleme de securitate chiar cu unele 
dintre sistemele de operare, care, prin faptul că nu sunt foarte stabile și generează 
probleme, pun în pericol bazele de date, lucrările, programele instalate etc.

Tot, dar absolut tot ce se petrece azi în generarea civilizației bazate pe 
cunoaștere și a mijloacelor de identificare, monitorizare și combatere a pericolelor 
și amenințărilor de orice fel, inclusiv a celor informatice, țin de securitatea 
ordinatoarelor, a serverelor, a rețelelor și, prin urmare, a softurilor, a bazelor de 
date și a întregii activități a oamenilor, comunităților, infrastructurii și sistemelor și 
proceselor de generare a valorilor din care trăim.

Nu există cale de întoarcere și nu sunt necesare mijloace care să împiedice 
acest mers către noile orizonturi ale cunoașterii și acțiunii umane eficiente. Astăzi, 
fiecare om are un telefon mobil, pe planetă sunt miliarde de calculatoare și milioane 
de rețele. Aceste sunt, deopotrivă, foarte puternice și extrem de rapide, dar nu și 
scutite de vulnerabilități, disfuncțiuni și defecte. 

De aceea, bătălie care se duce în toate spațiile are o replică și un proiect extrem 
de complicat și de sofisticat în spațiul virtual, în cyberspațiu, un spațiu generat și 
întreținut mereu de gândirea umană, acolo unde se formează conceptele, teoriile, 
cunoașterea. Suntem nevoiți ca bunele și relele noastre de pe pământ și din viața 
reală să le luăm cu noi și acolo, așa cum, spre exemplu, în reactorul de la Cern, sunt 
preluate și modelate unele dintre matricele fenomenelor care se petrec, departe, în 
Cosmos și, aici, lângă noi, în lumea cuantică. 

Globalizarea economiei a informației și a cunoașterii s-a produs și se dezvoltă 
în fiecare zi ca efect al consonanței și interacțiunii interdependențelor născute nu 
doar între state, ci și între cogniții, între culturi, între oameni și între idealuri – în real 
și deopotrivă, în virtual –, iar noua configurare în cyber a vechilor noastre orizonturi 
mai mult sau mai puțin liniștite, dar mai ales neliniștite, generează nu doar siguranță, 
cunoaștere profundă, bunăstare și securitate, ci și nesiguranță, conflictualitate și 
insecuritate, inclusiv insecuritate cyber, inclusiv terorism cyber.
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Astăzi, o parte dintre ameninţări – terorism, criminalitate, trafic de droguri, 
de arme și de persoane etc. – necesită, mai degrabă, o abordare globală decât una 
națională. Pentru că toate aceste amenințări s-au externalizat și s-au… globalizat. 

În acest moment, aproape tot ce există pe Terra depinde de calculatoare. 
Administrația și serviciile (în marea lor majoritate, dar mai ales cele de importanță 
strategică: finanţele, aviaţia, comunicaţiile), nu pot funcționa fără calculatoare și 
fără rețelele care le conexează. Dar oricât de performante și de sigure ar fi acestea, 
ele nu sunt complet invulnerabile. Aceste vulnerabilități nu sunt o presupunere, ci o 
certitudine. 

În „Computers at Risk” (National Research Council, National Academy 
Press, SUA, 1991) se remarca faptul că infractorii moderni „pot fura mai mult cu un 
calculator decât cu o armă”. Tot astfel, „terorismul de mâine ar putea distruge infinit 
mai mult cu ajutorul unei tastaturi decât cu o bombă”.

Din 1991 încoace, tehnologia informaţiilor a explodat, iar combinaţia a două 
mari probleme ale sfârşitului secolului XX a condus la naşterea a ceea ce în prezent 
numim cyberterorism sau terorism informatic6.

Cyberterrorismul, azi

Odată cu cyberspațiul, a apărut, cum era firesc într-o lume nesigură și 
conflictuală, și cyberterorismul. 

Lumea virtuală (cea care aparține spațiului cibernetic și, evident, cea care îl 
generează și îl întreține) a fost definită ca „reprezentarea simbolică a informaţiei 
- adevărată şi virtuală în aceeaşi măsură, binară şi metaforică – acel loc în care 
calculatorul programează funcţiile şi efectuează operările de date7” .

Cyberterorismul poate fi înțeles ca „atac premeditat, motivat politic, împotriva 
informaţiilor, a sistemelor de calcul, programelor şi operărilor de date, care conduce 
la violenţe împotriva obiectivelor civile şi necombatanţilor, atac exercitat de grupări 
subnationale sau agenţi clandestine”, conform definiţiei standard acceptată şi 
utilizată de FBI.

Desigur, cyberterorismul este terorism prin mijloace cyber, în primul rând, 
împotriva unor componente din spațiul virtual – informații, cogniții, concepte, 
teorii etc. – și, în aceeași măsură, suport, instrument, arsenal cyber de generare a 
motivațiilor, politicilor, stratgiilor și tacticilor, forțelor, mijloacelor, resurselor 
și armelor de atac virulent, fizic, psihic, mediatic și cognitiv asupra oamenilor, 
comuinităților, instituțiilor și infrastructurilor, cu scopul de a produce pierderi, de a 
îmnspăimânta, de a obține un efect politic, de a genera angoasa de tip terorist. Toate 
acestea le realizează mai ales „prin intermediul exploatării sistemelor computerizate 
canalizate asupra victimelor civile”. 
6  A. Tonigaru, Cyberterorismul – noi provocări, Studii de Securitate, februarie 2005, p. 126
7  A. Tonigaru, Ibidem.
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Cyber-atacurile pot fi de natură domestică (extrem de des întâlnite: accesarea 
neautorizată, repetată și chiar obsesivă a site-urilor, infestarea cu diverşi viruşi 
informatici a reţelelor de calculatoare, distrugerea sau virusarea bazelor de date 
ale unor computere personale etc.) sau pot căpăta dimensiunile specifice unui atac 
terorist convențional. De altfel, caracteristica principală a cyberterorismului este, pe 
de o parte, generarea atacului cyber cu efect spectaculos și producător de angoasă 
în rândul celor care folosesc calculatorul, rețeaua, softurile și bazele de date, deci în 
cyberspațiu, și, pe de altă parte, conectarea acestor acțiuni și efecte cyber la atacul 
terorist fizic, clasic, atât în perioada de concepere și de organizare, cât și în cea de 
execuție. 

Cyberterorişti sunt, deopotrivă, și cei care se folosesc de acțiuni teroriste în 
spațiul virtual pentru a crea condițiile necesare ca să-şi atingă scopurile prin atacuri 
teroriste clasice, dar și cei care folosesc cyber-atacuri în sine sau concomitent cu 
forme convenţionale de terorism8.

Terorismul informatic este și el, ca oricare altă formă de terorism, un produs 
al mizeriei umane, al faptului că omul este, prin definiție, o ființă teroristă, unica 
ființă teroristă de pe Terra. Iar dacă această ființă a atinc stadiul computerului și al 
cybespațiului, pare logic normal ca ea să se folosească și de această nouă dimensiune 
pentru a-l teroriza, din diverse motive, pe celălalt, semenul lui. Această formă de 
terorism – abjectă ca oricare alta – a devenit vizibilă și operațională, în calitatea 
ei amenințare majoră și de producătoare semnificativă de teamă, de angoasă și de 
insecuritate din mai multe motive: 

- după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, terorismul a despărins 
confcluzia că și America este vulnerabilă și poate fi atacată chiar în graniţelor sale9, iar 
controlul cyberspațiului este una dintre condițiile necesare și unul dintre mijloacele 
care asigură punerea în operă a acestui obiectiv, chiar dacă, după 11 septembrie, 
America și-a acoperit vulnerabilitatea fizică, nu însă și pe cea cyber; 

- aproape tot ce ține de modul de viață american – finanţele, întreprinderile 
de stat sau particulare, administraţie etc. au devenit din ce în ce mai dependente de 
tehnologia computerizată și, deci, susceptibile de a deveni vulnerabile cyber10;

- economia SUA şi economiile multora din statele occidentale sunt dependente 
de tranzacțiile electronice, iar acestea sunt, toate, vulnerabile cyber.

Aceste constatări sunt valabile nu doar pentru Statele Unite (deși Statele Unite 
sunt printre statele care au creat și au pus în operă strategii foarte consistente de 
securitate cibernetică), ci pentru toate țările din lume, indiferent de regimul lor politic 
și de opțiunile politice sau religioase. 

În acești ani, au fost identificate și analizate foarte multe caracteristici și valențe 
8  M. Vatis, Cyber Attacks During The War On Terrorism: A Predictive Analysis, Institute for Security Technology, 
2001, p.15
9  Idem p. 15
10  M. Pollitt, Cyberterorism: Fact or Fancy, Georgetown University, 2001, http://vww.cs.georegetown.edudenninp/
infosec./pollit.html 
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ale cyberspațiului și, legat de acestea, ale cyberterorismului, dar de aici nu rezultă co 
probleme este rezolvată. Cyberterorismul este o amenințare complexă, de tip hibrid, 
iar contracararea ei cere un efort imens – în primul rând pentru a înțelege fenomenul, 
înțelegere absolut necesară pentru a câștiga inițiativa strategică –, foarte costisitor, 
la care se cer angajate, practic, toate forțele, mijloacele și resursele, inclusiv cele din 
mediul academic și educațional.  

Sfera de potențial a terorismului informatic

În vederea unei posibile evaluări a potențialul cyberterorismului, ar fi utilă 
conceperea unor scenarii ipotetice pe baza unor scenarii create de specialişti IT. 
De asemenea, trebuie avute în vedere și concluziile desprinse din analiza unor 
incidentele înregistrate în prezent în lumea World Wide Web-ului, incidente care ar 
putea constitui punctul de pornire spre ceea ce numim cyberterorism11.

Printre scenariile ipotetice la care ne referim, pot fi situate și următoarele: 
Alimentația - Un posibil atac ar putea avea drept ţintă copiii, prin intermediul 

unei întreprinderi de produse cerealiere. Un hacker ar putea intra în computerele care 
controlează proporţia ingredientelor şi ar putea schimba concentraţia de fier de la 2% 
la 80%. Acest fapt ar determina îmbolnăvirea gravă a copiilor și chiar generarea de 
malformaţii12;

Transportul aerian - Un cyberterorist poate avea drept ţintă pasagerii unei 
linii aeriene, preluând turnul de control al unui aeroport prin accesarea computerelor 
tabloului de comandă. Se pot adăuga informaţii false care pot sta la baza ghidării în 
spaţiul aerian a aeronavei, despre viteza sau alte coordonate specifice, astfel încât 
controlorul aerian îi va da pilotului informaţii greşite, fără ca vreunul dintre ei să 
poată sesiza eroarea. Aeronava se poate prăbuşi sau poate intra în coliziune cu un alt 
avion13;

Terorism convenţional pus în scenă prin intermediul computerelor – Un 
terorist poate plasa mai multe bombe computerizate într-un oraş, bombe interconectate 
între ele care se declanşează prin intermediul unui calculator. Explozia controlată 
prin calculator poate face ca bombele să explodeze, chiar dacă una dintre ele este 
între timp dezamorsată14;

Sistemul Bursei de Valori -  Accesarea fără drept a sistemului burselor de 
valori sau burselor de mărfuri ar putea avea scopul de a genera modificări artificiale ale 
preţurilor acţiunilor sau diverselor produse prin introducerea de date false cu privire 
la capitalul companiilor, bugetul acestora etc. Acest fapt conduce la o destabilizare a 
pieței de capital și implicit la creșterea neîncrederii populației în mediul de afaceri. 
11  A. Borchgrave, W. Webster, Cybercrime, Cyberterorism, Cyberwarfare, Centre for Strategic and International 
Studies, http://www.csis.org/pubs/czberfor.html 
12  Ibidem
13  A. Borchgrave, W. Webster, op.cit., http://www.csis.org/pubs/cyberfor.html
14  Ibidem
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Pe fundalul unor atare fluctuații, destabilizarea economică şi colapsul pieţei nu ar 
mai putea fi stopate15;

Industria farmaceutică - Un hacker poate intra în sistemul informatic al unei 
fabrici de medicamente şi poate modifica datele privitoare la compoziția anumitor 
pastile, astfel încât urmările pot fi din cele mai tragice16

Aceste cyber-atacuri sunt la nivel fictiv, dar majoritatea specialiștilor consideră 
că hackerii vor beneficia din plin de accelerarea procesului de tehnologizare care 
să poată determina producerea unor asemenea incidente. Din faptul că astfel de 
incidente nu s-au întâmplat nu rezultă cu necesitate că ele nu se vor întâmpla în viitor 
sau că ele nu sunt posibile. 

Cu privire la situaţiile reale cu care societatea s-a confruntat până în prezent, 
acestea nu pot fi în totalitate considerate ca având caracter terorist întrucât nu au 
existat revendicări de natură politică sau socială.

Au existat totuși destule incidente cre ar trebui să dea de gândit managerilor 
sistemului de protecție împotriva cyber terorismului și structurilor contrateroriste. 

În 1988, a fost consemnat primul incident IT. Americanul Robert Morris 
a realizat un virus informatic care a infectat aproape 4000 de servere (un număr 
impresionant pentru acea perioadă)17.

În 1989, grupul de hackeri autointitulat The Legion of Doom a preluat controlul 
asupra companiei de telefonie Bell South. Gruparea a interceptat convorbiri telefonice 
şi a redirecţionat apeluri, fără ca acest fapt să producă prejudicii majore, cu excepţia 
încălcării flagrante a dreptului la viaţă privată al persoanelor18.

În 1994, un alt hacker, cunoscut sub pseudonimul de Mere, a preluat controlul 
asupra unui server al companiei Salt River Project şi a avut posibilitatea de a accesa 
computerele care controlau nivelul canalelor de irigaţii din regiunea Phoenix-
Arizona. Identificarea acestuia nu a fost posibilă19.

În 1996, un individ care avea legături cu o mişcare din statul Massachusets 
ce milita pentru supremaţia rasei albe a atacat un ISP (furnizor de servicii Internet), 
compromițând în întregime informaţiile stocate. Concomitent, hackerul a încercat să 
transmită prin intermediul Reţelei un mesaj de ură şi rasism în întreaga lume, parte a 
mesajului conţinând următoarea ameninţare: 

„ Încă nu aţi văzut adevăratul terorism electronic. Aceasta este o promisiune”20.
Sistemul de computere al turnului de control al aeroportului Worcester – 

Massachusets a fost perturbat în 1997 de către un alt hacker. Prin accesarea neautorizată 
şi premeditată a sistemului, acesta a întrerupt pentru şase ore comunicarea cu Federal 
Airline Aviation. Nu au avut loc pagube însemnate sau pierderi de vieţi omeneşti, 
15  Ibidem
16  Ibidem
17  S. Brenner, M. Goodman, In Defense of Cyberterrorism: An Argument for Anticipating Cyber-Altacks, 2002, p. 
21
18  R. Lemos. What are The Real Risks of Cyberterorism. 2002 http://zdnet.com/210-l105-955293.html 
19  Ibidem
20  D. Dennig, op cit.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(31)/2017 245

însă funcţionarea aeroportului a fost afectată21

Tot în 1997 s-a produs un alt incident semnificativ: un hacker din localitatea 
Toborg - Suedia a blocat linia telefonică de urgenţă (911) dintr-o regiune din vestul 
statului american Florida producând panică în rândul populaţiei22.

În 1998, au avut loc atacuri informatice concertate la adresa serverelor NASA, 
asupra celor ale Marinei americane şi ale mai multor universităţi. Serverele au fost 
împiedicate să se conecteze la reţeaua internaţională, multe dintre computerele 
afectate devenind ulterior inutilizabile. Sursa atacurilor nu a fost localizată23.

Departamentul Apărării al SUA a fost atacat în 1999, hackerii arătându-se 
interesaţi de această dată numai de amănunte referitoare la personalul angajat24

În 2000, în oraşul Maroochy Shire din Australia, un hacker a intrat în sistemul 
de control al unei companii de salubritate şi a dat drumul la milioane de litri de apă 
menajeră pe străzile oraşului25.

În 2001, doi studenţi la cursuri post-universitare au spart un sistem informatic 
folosit de bănci şi de companiile care emit cărţi de credit pentru a proteja datele de 
identificare ale clienţilor lor. De precizat faptul că acelaşi sistem era folosit şi de 
ministerul de finanţe al SUA pentru a vinde obligaţiuni şi bonuri de valoare prin 
intermediul Internetului26.

Aceste exemple demonstrează că se pot aduce prejudicii importante atât 
civililor, cât şi guvernelor ori companiilor private prin simpla utilizare a tastaturii 
calculatorului. Este doar o chestiune de timp până când acest tip de incidente sau 
accidente rezultate din teribilism high-tech sau intenţie ostilă insuficient conturată 
vor fi exploatate de adevăraţii terorişti care sunt în căutarea de noi şi atipice metode 
de exprimare27.

Organizaţii cu potenţial terorist în domeniul IT

Identificarea grupărilor este importantă atât sub aspectul cunoaşterii direcţiei 
din care vine ameninţarea, cât şi din punct de vedere al conturării posibilelor 
revendicări. Totodată, identificarea unor asemenea organizaţii le face mai puţin 
primejdioase.

Este adevărat că este greu, dacă nu aproape imposibil de apreciat originea 
unui atac terorist, cu atât mai mult a persoanelor care au declanşat un atare atac. 
Numai în anul 2002, FBI a realizat peste 10.000 de anchete pe această temă, conform 
raportului acestei instituţii pe anul respectiv28.
21  S. Berinatto. The Trulh About Cyherterorism. 2002 http://www.cio.com 
22  M. Grossman, Cyberterrorism, 1999 http://www.mgrossmanlaw.com 
23  Ibidem
24  Ibidem
25  S. Berinatto, http://www.cio.com/archive/031502/truth_content.html 
26  C. Pritchard, Cracks in the system, 2001, p.
27  A. Tonigaru, op.cit., p. 133
28  M. Vatis, op.cit., p. 25
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Departamentul de Justiţie al SUA a anunţat că în cursul anului 1997 au 
fost intentate 48 de acţiuni împotriva terorismului internaţional. În 2001 numărul 
lor a crescut la 204. Cauza acestei creşteri bruşte o constituie, după cei mai mulţi, 
conştientizarea populaţiei asupra fenomenului terorist, dar şi bugetul mai ridicat 
alocat FBI pentru împiedicarea acţiunilor teroriste.

Cel mai cunoscut grup terorist este Al-Qaida. E probabil că această reţea să 
recurgă la cyberterorism pentru a-şi atinge scopurile, mai cu seamă că membrii săi 
nu s-au dat în lături de la folosirea şi altor mijloace atipice de amplificare a terorii, 
precum folosirea pe post de bombe a două avioane de pasageri. Iar dacă acestor 
ingrediente li se mai adaugă şi faptul că Al-Qaida dispune de nuclee teroriste pe 
întreg globul, vom putea avea o imagine completă asupra extensiilor organizaţiei.

„The Rand Corporation” a realizat în 1999 un raport referitor la cyberterorism29. 
Documentul susţine că Al-Qaida “foloseşte pe scară largă tehnologia informaţiei”. 
De asemenea, Al-Qaida a pus la punct o reţea de comunicaţii prin intermediul 
Internetului pentru trimiterea de buletine informative electronice şi emailuri.

O altă grupare teroristă este Grupul Islamic Armat (GIA), grupare extremistă 
islamică ce acţionează în Algeria şi Franţa. În lucrarea „The Nation’s Computerized 
Infrastructure is an Obvious Terrorism Target”, semnată de Esteban Parra, este citată 
printre utilizatorii activi de Internet ca modalitate de producere sau de mijlocire a 
atentatelor.

Mediatizata grupare teroristă Aum Shinrikyo este una din „devoratoarele” de 
Internet, poate mai cu seamă datorită faptului că patria sa de origine este Japonia, unul 
din statele fanion în domeniul IT-ului. În anul 2000, poliţia japoneză a descoperit că 
unul din propriile programele de urmărire a maşinilor folosit de instituţie a fost creat 
de membri Aum. Este o dovadă vie a potenţialului acestei grupări care şi-a extins aria 
de operare şi pe linia IT. Până la această descoperire, secta Aum a strâns date asupra 
mişcărilor tactice ale vehiculelor poliţiei japoneze, atât a celor declarate, cât şi a celor 
sub acoperire. După iniţierea cercetărilor s-a descoperit că secta Aum lucra de fapt ca 
subcontractantă pentru diverse firme de computere şi a realizat, astfel, programe şi 
aplicaţii pentru cel puţin 80 de companii private şi 10 agenţii guvernamentale. Pentru 
că Aum juca în rolul subcontractanţilor, a fost realmente dificil ca guvernul identifice 
care anume au fost programele realizate de respectiva grupare teroristă30.

Grupările fundamentaliste islamice Hamas şi Hezbollah au recurs la internet 
mai ales ca modalitate de propagandă. Hezbollah are creat un site propriu prin care 
îşi promovează ideile. Hamas foloseşte Internetul în scop de propagandă, pentru 
recrutarea de adepţi şi pentru comunicare prin intermediul emailurilor.

Pe teritoriul SUA există o multitudine de organizaţii extremiste rasiale 
care utilizează Internetul drept suport al atacurilor susţinute împotriva site-urilor 
guvernamentale sau în scopul proliferării de ameninţări, multe din ele nefinalizate. 

29  T. Reagan, When Terrorist Turn to the Internet, 1999 http://csmweb2.com 
30  D. Denning, op.cit
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Numărul acestora, raportat de Departamentul Justiţiei a crescut considerabil, astfel: 
in 1997 - 147 organizaţii, în 1998 - 167 organizaţii, în 1999 - 187 organizaţii, în 2000 
- 194 organizaţii, iar în 2001 - 259 organizaţii, toate pe teritoriul SUA31.

Caracteristici ale cyberterorismului

Studiile realizate până în prezent pe această temă au reţinut următoarele 
caracteristici ca fiind determinante:

1)  Motivaţiile ce se ascund în spatele cyberterorismului sunt aceleaşi ca în 
cazul oricăror acte teroriste. Cyberterorismul constituie „o altă unealtă”, la fel ca 
explozibilul sau armele automate;

2)  Actele individuale de terorism sau cele executate de organizaţiile teroriste 
fără implicarea efectivă a autorilor în mijlocul evenimentelor create. Este posibil ca 
autorii acestor acte să nu fie recrutați în cadrul organizațiilor teroriste, să nu lupte 
pentru „o cauză anume”, ci să facă parte dintre acei hackeri care acționează din 
motive exclusiv pecuniare;

3)  Atacurile exercitate pe cale virtuală nu pot fi prevăzute şi nu se pot lua 
măsuri pentru preîntâmpinarea acestora. Este aproape imposibil să interceptezi în 
timp real un atac terorist declanşat prin intermediul calculatoarelor;

4)  Costurile unor asemenea acte cyberteroriste sunt mai mult decât reduse, 
întrucât mijlocul de comandă, respectiv computerul, este la îndemâna oricărei 
persoane, iar reţelele de Internet cunosc o extindere nebănuită în întreaga lume;

5)  Identificarea hackerilor care operează în scopuri teroriste este extrem de 
dificilă, dacă nu chiar imposibilă;

6)  Activităţile de cercetare desfăşurate în scopul găsirii unor modalităţi de 
prevenire a unor asemenea atacuri necesită coordonarea mai multor departamente şi 
raportarea constantă la o altă formă de terorism.

Un paradox este acela că atractivitatea ţintei creşte cu atât mai mult cu cât 
sistemul informatic ce o protejează este mai închis, iar accesarea mai puţin facilă. 
Este cunoscut faptul că protecţia complexă a unui sistem este privită ca o adevărată 
provocare de către „cunoscători”. Un exemplu tipic şi amplu mediatizat de presa din 
întreaga lume îl constituie accesarea şi infestarea site-ului oficial al NASA de către 
un grup de adolescenţi din municipiul Iaşi, prima dată în 1999, apoi în 2002.

31 TRAC, A Special TRAC Report Criminal Enforcement Agaimt Terroritîs, 2002 http://trac. syr.edu/tracreports/
terrorism/report011203 .html 
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EVENIMENT STRATEGIC CONTINUU

Gheorghe VĂDUVA
Sebastian Gabriel POPESCU

Rezumat

Deși par foarte simple, lucrurile sunt, în realitate, extrem de complicate. 
Cu toții credem în șansă, dar șansa, adesea, nu are nevoie de noi. Audantes 
fortuna iuvat. Evident, doar pe cei îndrăzneți îi ajută norocul.  Dar nici 
pe aceia întotdeauna. Siria, Libia și chiar România par a nu intra nici în 
categoria celor îndrăzneți, nici în categoria celor norocoși. De vreme ce, din 
șapte miliarde și jumătate de oameni, doar 10 la sută – și nici atât – o duc 
bine, chiar foarte bine, și sunt în măsură să plănuiască, după placul lor, mersul 
lumii, e clar că lumea nu merge cum vrea ea, ci cum vor ei, cei puternici. Dar 
nici ei, cei puternici, nu sunt foarte siguri pe orizonturile lor. Nici soluțiile 
bazate pe dreptul forței, nici cele bazate pe forța dreptului nu sunt absolute și, 
în nici un caz, n-au un drum ușor. Cele mai mari certitudini sunt, adesea, doar 
altfel de incertitudini. Drepturile cele mai senine sunt, deseori, seninul cel 
mai utopic și drumul cel mai întortocheat. Chiar dacă știi unde pleci, nu ești 
niciodată sigur că vei ajunge unde vrei să ajungi. Pentru că războiul continuu 
a unei lumi îndoctrinată de pace nu are încă ochi pentru ceruri senine. 

Cuvinte-cheie: probleme, soluții, terorism, insecuritate, criză, război

Résumé

Bien que les choses sembleraient simples, ils sont, en réalité, extrêmement 
compliqués. Nous tous croyons en chance, mais la chance a souvent, besoin de 
nous. Audantes fortuna iuvat. Evidemment, la chance est, toujours, seulement 

PROBLEME FĂRĂ SOLUȚII, SOLUȚII 
FĂRĂ PROBLEME?!

PROBLEMES SANS SOLUTIONS, 
SOLUTIONS SANS PROBLEMES ?!



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(31)/2017 249

EVENIMENT STRATEGIC CONTINUU
pour ceux qui sont des téméraires. Et non toujours. La Syrie, la Libbie et même 
la Roumanie semblent à ne faire par partie de catégorie des audacieux, ni de 
catégorie de ceux qui ont de la chance. Si de sept milliards et demi d’hommes, 
seulement dix pour cent – eu ni autant – vivent mieux, même très mieux, et 
sont en mesure de planifier, comme ils le veulent, la voie du monde, c’est clair 
que le monde de marche comme il le veut, mais comme le désirent ceux qui le 
peuvent. Mais, ni eux, les puissantes, ne sont pas très sures sur leurs horizons. 
Ni les solutions basées sur le droit de la force, ni celles basées sur la force 
du droit n’ont pas un route facile. Les plus grandes certitudes sont, souvent, 
seulement des incertitudes. Les droits les plus ensoleillées, sont fréquemment 
le clair le plus utopique et la route la plus sinueux. Même si on sait pour quel 
endroit partirait, on ne serait jamais sûr qu’on arrive là où on le veut. Parce 
que la guerre éternelle de ce monde endoctriné de paix n’a pas encore des 
yeux pour voir les ciels limpides. 

Mots-clefs: problèmes, solutions, terrorisme, insécurité, crise, guerre 
 

Argument

Azi, ca și ieri, nu putem fi siguri de nimic. Nu știm cu precizie dacă lumea 
de azi, la fel ca și cea de ieri, urmează o cale bună sau una rea, sau una 

și-și, dacă durata se măsoară în trepte de piatră sau în cuvinte care trec, în imagini 
frumoase sau urâte, în gânduri, în ecuații, în iluzii sau în nimic. Desigur, știm de 
toate sau din toate câte ceva, dar nu suntem siguri nici măcar de ceea ce vedem. 
Pentru că, s-a demonstrat de atâtea ori, ochiul, gândul, timpul și oamenii înșală. Și 
se înșală. 

Aceste afirmații sunt deja certitudini și, probabil, nu este nevoie să fie 
demonstrate. Este posibil ca toate acestea să fie singurele certitudini în care trăim. Cu 
alte cuvinte nu suntem siguri de nimic, nici măcar de propria noastră siguranță. Și, de 
vreme ce totul curge, este normal să fie așa. Anormal ar fi să credem în neschimbare, 
în încremenire, în nedevenire. Și nimeni nu crede în așa ceva, chiar dacă strada, 
agitată de adevăruri relative și de iluzii absolute, reacționează totdeauna ca o mare 
înfurtunată. Și pentru stradă, ca pentru fiecare dintre noi, carpen diem este, poate 
singura iluzie și unica eternitate în care trăim. 

Furtunile nu aduc nimic bun. Așa cum nici revoluțiile n-au adus vreun bun 
absolut, ci doar un alt fel de a vedea, de a înțelege, de a trăi și chiar de a muri. Dar 
unii dintre oameni se dau în vânt după așa ceva. Alții, nu, dar și acești alții, care nu 
agreează furtunile, se dau și ei în vânt după altceva. Așa sunt oamenii. Este unica și 
infinita lor plăcere de a fi siguri că nu sunt siguri de nimic, nici măcar de faptul că 
soarele va răsări și mâine. 
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Totuși, omenirea n-a dispărut, ci dimpotrivă, a crescut, s-a dezvoltat, a 
progresat și a continuat să facă, fără nicio rezervă și fără nicio remușcare umbre, 
noroaie  și pagube pământului. Astăzi, șapte miliarde și jumătate de oameni se 
luptă, zi și noapte, cu Terra, într-un război care, în final, poate să însemne sfârșitul 
lumii noastre sau doar al Terrei cognoscibile. Din faptul că-i folosește nestingherit 
resursele, omul poate trage concluzia că Pământul este la dispoziția lui și nu invers. 
De aceea, a și început să caute exoplanete, fie pentru retragerea sa cosmo-strategică, 
fie pentru declanșarea ofensivei strategice împotriva unei alte planete cu resurse 
vitale. Ecce homo.

Ar fi, totuși, o iluzie să credem că omul este o ființă în slujba Terrei. El, omul 
din toate timpurile – și din cele trecute, și din cele prezente și, probabil, și din cele 
viitoare – a acționat întotdeauna și, credem noi, așa va acționa mereu împotriva 
Pământului, consumându-i, sau, mai exact, metamorfozându-i resursele, acoperindu-l 
cu infrastructuri de tot felul, distrugându-i natura și, desigur, și ființa (în măsura în 
care Pământul, ca orice planetă din Univers, ființează). Din fericire, sau, cum vreți, 
din păcate, oamenii sunt la discreția Pământului și a Universului, și nu invers, dar 
lucrul acesta este mai greu de priceput pentru puținele secunde de viață ale omului 
individual. Și chiar dacă fiecare om de pe planeta Pământ, ca ființă gânditoare, este 
unic și irepetabil pe Terra și în Univers, imensitatea și infinitatea lui se reduce la 
efemeritatea și, în același timp, la infinitatea clipei. 

Dincoace de această viziune mai degrabă utopică decât posibil a fi realizată 
mâine, omul trebuie să-și rezolve, mileniu de mileniu, secol de secol, zi de zi și minut 
de minut, problemele și conflictele sale endogene, specifice atât societății omenești, 
cât și modului de viață al oamenilor pe planeta Pământ. Iar aceste probleme nu se 
mai termină, ci, dimpotrivă, pe măsură ce timpul trece și lumea se dezvoltă, ele devin 
din ce în ce mai numeroase, mai mari, mai grele, mai presante și mai periculoase. 
Faptul că omul gândește, că își n-dimensionează viziunea, lumea, cyberspațiul, 
cognospaţiul și orizonturile de toate felurile, nu-i ușurează existența, ci, dimpotrivă, 
i-o complică- și mai mult. 

1. Infinite, drastice, cameleonice și dramatice, sfidările, 
provocările, pericolele și amenințările se înmulțesc ca ciupercile 
după ploaie

Cum este, de fapt, lumea astăzi? Se crucește, se strâmbă și se roagă, secundă 
de secundă, miracolului cyberspațiului, se joacă în virtual, învață să fure (și fură) cu 
acte legale, să înjure, să se înscrie în vortexul puterii, să creadă în neîncredere, să-și 
creeze dependențe de tot felul, sperând că acesta este noul chip al independenței, 
suveranității și puterii, să viseze, să îndure, să înjure și să facă cele mai cumplite 
războaie, în numele păcii eterne?  
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Să facă adică ce vrea, să vrea ce nu se poate, în numele dezvoltării durabile, al 

globalizării și al liberalizării libertății? 
Sau să se reîngrădească în vechile ei garduri care se reproduc din generație în 

generație, precum gândurile, iluziile și speranțele? Trump vrea să ridice unul sau mai 
multe ziduri de 5,5 sau de nouă metri, sau și-și, la frontiera cu Mexicul, împotriva 
migranților ilegali, probabil tot așa cum, odinioară, chinezii au ridicat vestitul lor 
zid, cel mai mare din toate timpurile, care să-i ferească de migratorii războinici, un 
zid care, azi, se vede și din Cosmos, fără să-și dea seama că au generat una din marile 
minuni ale lumii. 

Se pare că ar cam fi timpul să se realizeze și o replică modernă, eventual 
compozită, garnisită și cu cyber, vechiului zid chinezesc, care a străbătut atâtea și 
atâtea veacuri. 

Madame Merkel vrea să federalizeze Europa, după model german (tot timpul, 
capii nemților, de dincolo și de dincoace de doctrina spațiului vital, au un model 
pe care vor să-l sugereze sau chiar să-l impună lumii sau măcar Europei!), Rusia, 
China, India, Iranul, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Turcia, Japonia, Israelul și 
cam tot ce există și contează pe Terra, ca mai toate țările, mările, depărtările și 
luceferii de pe Planeta Albastră, se înarmează, America, de la George Bush încoace, 
continuă să conducă războiul lumii împotriva unui terorism cât se poate de real și de 
spectaculos (dar care nu produce atâtea victime cât, spre exemplu, cancerul, bolile 
cardio-vasculare sau circulația pe drumurile publice), corporațiile continuă și ele, 
vârtos și neîngrădite de nimeni, să cucerească lumea și să impună corporatismul și 
transfrontalierismul global tuturor – și celor care vor și celor care nu vor –, Trilaterala, 
Bilaterala, Multilaterala, Conspirațiile de tot soiul, Bilderbergii, Sörösiștii și toți 
ceilalți iști, ergi, uni, multi, pluri etc., mafioții, cercurile de interes, mai ales cele 
financiare, dar nu numai ele, lăcomia, ipocrizia, metonimiile scabroase și prostia 
fără margini, fonetica și semantica șarpelui fantastic al războiului lumii continuă să 
înspăimânte sau să iluzioneze lumea, vânătorii de iluzii, de piețe și de resurse, dar și 
de suflete și cogniții se află în plină ofensivă și nimeni nu-și propune să-i oprească 
sau să-i îmblânzească. 

Nici n-ar avea cum. Răul, odată pornit, se oprește doar când vrea el. Oamenii 
nu prea au ce-i face. Iar când vor să-i facă ceva, îi fac, de fapt, bine. Pentru că așa 
sunt oamenii făcuți...

Noi, totuși, o ducem încă bine, de vreme ce Potopul lui Noe, în varianta sa 
modernă de dezghețare a gheții și de revărsare cu neutroni și fără neuroni încă nu s-a 
produs, dar de aici nu rezultă că, dincolo de bine, nu se mai află răul… 

Soarele încă răsare, magnetosfera și ionosfera se luptă din răsputeri cu radiația 
cosmică și cu cea solară nocivă, deviind hergheliile de alfa, beta, gama, de… omega 
și de ce-or mai fi pe Centurile Van Allen, meteoriții răzlețiți și corpurile cosmice se 
aprind când intră, cu vreo 50.000 de kilometri la oră, în atmosfera terestră, iar noi ne 
minunăm de spectacol, când avem șansa să-i vedem arzând pe rugurile Terrei, așa 
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cum ne-am minunat și când a fost arsă Ioana d’Arc, pentru că nu ne mai săturăm de 
spectacol. 

Până într-o zi, când, poate, va intra în atmosferă, întâmplător sau nu, un corp 
ceresc cu diametrul de două mii de kilometri sau doar de două sute… Atunci să vezi 
spectacol! Totuși, nu va fi nici primul, nici ultimul, chiar dacă, pentru noi, oamenii 
Terrei, ar putea să fie cel din urmă. 

Dar, vorba ceea: decât să vezi un miliard de giumbușlucuri, mai bine vezi 
Apocalipsa.

Știm, sau măcar bănuim că ar trebui să știm că Universul ne protejează și, în 
același timp, ne amenință, că ne lasă să ne facem de cap, dar oricând poate trimite o 
forță expediționară de cogniții, adevăruri și simboluri care să ne prăpădească în mai 
puțin de a miliarda parte dintr-o clipită. 

Nu numai pentru că noi, oamenii, stricăm rânduielile Planetei și, probabil, și 
pe cele ale Universului, ci și pentru că, uite-așa, tot ce există merită să și piară… 

Dar faptul că omul este conștient de pericolele și amenințările cosmice 
reprezintă, poate, esența civilizației umane pe planeta Pământ. 

Amenințări cosmice, dar și protecție cosmică împotriva acestora, capacitatea 
de a înțelege legile Universului și de a le privi cu sau fără încredere, cu resemnare 
și neputință, sau, dimpotrivă, cu neîncredere, dar și cu voința de a le înfrunta și de 
a le anihila, chiar dacă, la nivelul nostru de cunoaștere din ziua de azi, pare aproape 
imposibil… 

Deocamdată, cu ele nu ne punem. Tot ce putem face, este să încercăm să le 
cunoaștem sau, măcar, să ni le imaginăm…

Se spune că pericolul este pericol și amenințarea amenințare. Între cele două 
există totuși o relație de condiționare foarte complicată. 

Pericolul, înțeles ca primejdie, ca situație primejdioasă, este și el diferit. Există 
pericole naturale, de stare sau situaționale și pericole artificiale, produse întâmplător 
(sau intenționat), create sau generate ca urme a desfășurării anormale a unor activități. 
Există pericole endogene, proprii sistemelor și proceselor, care se produc, deci, din 
diverse cauze sau aleatoriu, în interiorul acestora, și pericole exogene, care vin din 
afara sistemului sau procesului. 

Unele pericole sunt situaționale, legate strâns de o situație și de un areal, altele 
sunt dinamice și foarte complexe. 

Atunci și numai atunci când primește unvestor, un pericol cu vector devine 
amenințare. 

O sugestie a unei posibile imagini a dinamicii pericolelor și amenințărilor este 
sugerată și în Figura nr. 1 de mai jos. 
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Figura nr. 1 O posibilă dinamică a generării pericolelor și amenințărilor

Cele mai credibile și mai apropiate pericole și amenințări nu sunt însă cele 
cosmice (care par a se situa în afara capabilității și capacității omului de a le cunoaște 
pe deplin, de a le înțelege și contracara), ci cele endogene, cele specifice societății 
omenești. Și, evident, produse de om, de complicata sa ontologie, gnoseologie și… 
logică… Omul ființează în sine și în afara sinelui, escaladând mereu, fără să-și 
dea seama, tot felul de Everest-uri și de K doi-uri ucigașe, în numele existenței, 
ca ontologie, și pentru miniclipa cosmică pe care trebuie s-o parcurgă, chiar dacă 
aceasta nu contează pentru nimeni din Univers. Pentru el, este totul.

Din păcate, acest tot, deși este fragmentat și misterios, rămâne mereu volatil 
și imprevizibil. Și, deși noi toți am vrea să fim ca unul, unul din fiecare se are doar 
pe sine ca subiect și obiect, chiar dacă spune cu totul altceva în văzul și auzul lumii. 
Niciodată omul și omenirea n-au reușit să iasă din paradoxuri, pentru că viața lor și 
existența lor sunt un perpetuu lanț de paradoxuri. Primul dintre ele este acela că, deși 
vor pace și au nevoie de pace, oamenii și comunitățile lor se înarmează continuu. 
Nu doar cu cele mai scumpe, mai sofisticate și mai teribile arme de foc, de unde, de 
neutroni și de ce or mai fi, ci și de gânduri, de orizonturi cognoscibile, de cogniții, de 
sensibilități și chiar de cuvinte. 

Pregătindu-ne mereu, de milenii, pentru mereul viitor război, noi, oamenii 
și comunitățile noastre,  deși ne-am acoperit și ne acoperim în fiecare zi de scuturi 
și de cazemate betonate, electronizate sau cognocivilizate, de tancuri, de avioane, 
de portavioane, de submarine și de rachete de toate felurile, inclusiv cosmice, de 
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legi, tratate, convenții, acorduri, lecții de morală și de lucruri bune, de drepturi și de 
obligații, abia de ne dăm seama că, de fapt, ne aflăm într-un război continuu, cu arme 
de tot felul, care produc în fiecare dintre noi o imensă angoasă. Pentru că, noi, toți, 
trăim în filozofia, psihologia, logica, anatomia și fizionomia puterii. Iar acolo unde 
este putere, este și război. Dar și în efectul puterii. Iar puterea generează totdeauna 
pericol și amenințare pentru ceilalți, spaimă absolută și doar relativă siguranță 
minimă pentru tine. 

Din păcate, aproape tot ce face sau nu face omul reprezintă, într-o formă sau 
alta, pe de o parte, o provocare, un pericol și chiar o amenințare pentru ceilalți, inclusiv 
pentru sine, și, pe de altă parte, o fărâmă dintr-un imens sistem și un continuu proces 
de generare a vulnerabilităților atât la amenințările produse de om și de omenire, cât 
și la cele generate de mediul cosmic, geofizic, fizic, real și virtual în care trăim. 

Poate că amenințarea cea mai teribilă, la care omul este totdeauna vulnerabil, 
indiferent ce ar face, este însăși existența sa pe planeta Pământ. Din păcate, acolo 
un există un om, există și o amenințare pentru celălalt om, pentru Pământ, pentru 
Univers, pentru gând, pentru cuvânt și, desigur, pentru sine. Iar pentru o astfel de 
amenințare, nu există soluție. Nici măcar sinuciderea nu rezolvă un astfel de paradox. 
De aceea, la unii filosofi, însăși ființarea este interpretată ca un drum spre sinucidere, 
spre moarte�. Moartea omului și a omenirii nu ar însemna însă eliberarea Ființei, nici 
a Universului, pentru că însuși sensul existenței și al ființării este unul către moarte. 
Din această perspectivă, existența pare o teroare, o tortură, omul fiind, cum bine se 
știe, singura ființă teroristă de pe planeta noastră. Totul, dar absolut totul (educația, 
munca, meditația, creația, generarea de produse și de valori, de sensibilitate și de 
cogniție) este produsul unui conflict și generatorul unui conflict, iar războiul nu este 
altceva decât un alt fel de nume al acestuia. Iar noi credem că războiul nu se reduce 
doar la continuarea politicii prin mijloace violente, ci tinde să se universalizeze, 
devenind un fel de extremizare a sensului. 

În lumea de astăzi, cea mai mare amenințare la adresa omenirii și a ființei 
umane nu este doar arma nucleară, cu toate formele ei de expresie (cunoscute sau 
nu), ci însăși Puterea. Puterea ca atare. Ca realitate, ca scop, ca mijloc, ca resursă, 
ca efect. Puterea este totdeauna amenințătoare, chiar și atunci când se află doar în 
defensivă. Iar expresia cea mai teribilă, cea mai cuprinzătoare, cea mai cameleonică, 
cea mai parșivă și cea mai distrugătoare pe care o ia Puterea pe planeta Pământ, în 
zilele noastre, este cea puterea financiară. 

1.1. Puterea financiară, ca amenințare, rezultă, într-un fel, din aceea că 
puterea banului este un fel de  summum al Puterii omului pe Terra. Ea nu poate fi 
nici egalată, nici gestionată, nici contracarată, nici îmblânzită, nici coruptă de nimic 
și de nimeni. La ora actuală, această putere în caracatiță este atât de complicată, de 
nelimitată și de discreționar stăpânitoare, încât nimeni, sub nicio formă, nu-i mai 
poate face nimic. Sau aproape nimic, dacă avem în vedere faptul că însuși Absolutul 
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este vulnerabil la propriul său Sine. Se constată, de la o zi la alta, că ea, această 
putere absolută nu poate fi nici măcar înțeleasă în toate ungherele, complicitățile și 
efectele ei în cascadă, în lanț, în evantai, în fuziune cu alte efecte, generate tot de 
ea și/sau de alter-ego-urile ei de pretutindeni. Ea este un produs al unei conversii 
convenționale, fără acoperire, a discreționarului, cameleonicului, cămătărismului, 
parșiveniei și sinuciderii umane. Toate celelalte amenințări și vulnerabilități care țin 
de om și de condiția sa pe Terra, azi, rezultă din ea și sunt totalmente la discreția ei.

La începutul începuturilor, ea, această componentă financiară, n-a fost nici pe 
departe o putere și cu atât mai puțin o amenințare, ci doar un intermediar, adică o 
modalitate prin care se facilita circulația mărfurilor. Era, probabil, necesară o astfel 
de schimbare, în lungul drum al nopții către zi și, ulterior, al zilei către noapte.

Această metamorfoză a fost îndelungă și, probabil, este încă în derulare și, 
probabil, va mai dura. Deocamdată, finanțele sunt pe ramura ascendentă a puterii, 
foarte aproape de vârful ei, de summumul ei. Drumul a fost lung și dramatic și nu 
știm dacă a fost chiar cel mai potrivit, atâta vreme cât o mână de oameni trăiesc 
în infernul paradisului (pentru că și acolo există, probabil, un infern al bogaților), 
iar ceilalți în paradisul sărăciei, foametei și războaielor impuse de alții, adică în 
paradisul infernului. Pe scurt, acest drum de la coborârea din pom la asaltul de pe 
Pământ și din Cosmos al civilizației hominienilor ar fi cam următorul:

1. Epoca produsului: P (produs creat sau cules de om, pentru că avea o nevoie 
vitală de el).

2. Epoca schimbului de produse: P-P (produs contra produs, produs pe produs, 
schimb impus de viața în comun).

3. Epoca mărfii și a schimbului mărfuri: M-M (marfă contra marfă, marfa fiind 
deja destinată pentru piață).

4. Epoca circulației mediate a mărfurilor: M-B-M (marfă-bani-marfă, banul 
fiind doar un intermediar și un instrument important în generarea mărfii).

5. Epoca circulației banilor: B-M-B (bani-marfă-bani; marfa devine un 
intermediar, banul trece în prim-plan; din acest moment, banii preiau puterea).

6. Epoca puterii financiare absolute: B-B-B (bani-bani-bani; s-a creat Imperiul 
Banilor; celelalte elemente nu mai contează decât ca ingrediente ale unui joc al 
banilor, ca substanță din care se extrage totdeauna o esență (banul), ca piese pe o 
tablă de șah economic, relațional, social, politic, militar, cultural, informațional, 
cognitiv etc.)

Această lungă metamorfoză a modului de viață al oamenilor și al societății lor 
generează, în mod firesc, și o anumită configurație a celei mai primejdioase dintre 
amenințările existente la ora actuală în lume: amenințarea economico-financiară, mai 
precis, amenințarea financiară. Așadar, componenta financiară devine, deopotrivă, 
regina paradisului și a dezastrului. Un mijloc s-a transformat într-un scop (acela de a 
avea cât mai mult bănet), iar de aici până la ideea și practica de dominanță financiară 
absolută, ca mijloc important – cel mai important – al dominanței strategice absolute 
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a mai rămas doar un Rubicon de trecut. Și noul Rubicon a fost trecut foarte rapid și 
fără nicio ezitare. Urmare: polarizarea excesivă a puterii, generarea unor crize foarte 
greu de controlat, toate cele de până acum finalizate cu două războaie mondiale și 
un război rece, așa cum l-a numit un ziarist, dar mai ales generarea unei amenințări 
uriașe, cameleonice, cu geometrie parșivă, greu de controlat și chiar de înțeles.

Configurația de principiu a acestei amenințări, se sugerează în Figura nr. 2. 

Figura nr. 2 Amenințarea puterii absolute a banilor

Amenințarea financiară este, deopotrivă, directă, tranșantă, dar și volatilă, 
fluidă, parșivă și otrăvitoare. Pentru că, dintotdeauna, banul a fost ochiul dracului și 
otrava cea mai veninoasă a șarpelui. Marea nenorocire a acestei amenințări provine 
din dubla, tripla, cvadrupla sau n-upla consistență a componentei financiare. Cei care 
au creat-o și o reprodus în fiecare zi au avut toată grija să-i asigure, deopotrivă, rolul 
de factotum (fără ea nimic nu se poate) și de dominanță absolută.

1.2. Amenințarea CBRN ar putea fi considerată un fel de amenințare de 
bulgăre de sare ucigătoare, mai exact, sabia actuală a lui Damocles, pe care o prezintă 
arsenalele nucleare, chimice, biologice și radiologice și proliferarea acestora. Dar 
această amenințare este, astăzi, una fără precedent în istoria cunoscută a omenirii. 
Cele opt țări, care dețin – oficial sau nu – arma nucleară, la care se adaugă Coreea de 
Nord și Iranul (prin controversatul său program nuclear), dar nu numai ele (orice țară 
poate fabrica, azi, sau importa, în anumite condiții, arme de distrugere în masă), au 
creat și re-creează, în fiecare clipă, teribila și, în același timp, imposibila amenințare 
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nucleară. Teribila, pentru că nu s-a descoperit încă o amenințare mai mare decât 
aceasta, și imposibila, pentru că, probabil, dacă mai există rațiune pe această planetă, 
nimeni nu va apela la nebunia apăsării pe butonul roșu. 

Și totuși, amenințarea CBRN există și este luată în calcul de toată lumea. Cât 
de mare poate fi, totuși, o astfel de amenințare?

În tabelul de mai jos, după unele date publice�, prezentăm, din surse diferite, 
posibilul potențial nuclear al primelor zece țări care dețin o asemenea teribilă armă:

ȚARA POPULAȚIE FOCOASE LOC FOCOASE LOC FOCOASE LOC

Rusia 142.257.519 8500 1 8500 1 8000 1

SUA 326.625.791 7200-7400 2 7700 2 7400 2

Franța 67.106.161 300 3 300 3 300 3

China 1.379.302.271 250 4 250 4 250 4

Marea 
Britanie 64.769.462 225 5 225 5 225 5

Pakistan 204.984.861 120 6 120 6 100-120 6

India 1.281.935.911 100 7 90-110 7 90-110 7

Israel 8.299.706 80 8 80 8 80 8

Coreea 
de Nord 25.248.140 10 9 10 9 10 9

Iran 82.021.564 10 10 10

TOTAL 3.582.551.386 16.755-
16.955

17.275-
17.295 16.455-16495

Rusia și SUA, împreună, dețin peste 16.000 de ogive nucleare, suficiente, dacă 
ar fi declanșate, pentru a provoca un cataclism nuclear cu efecte greu previzibile. 
Oricum, este destul de clar că, în urma unei astfel de ciocniri, dacă ea ar avea lor, 
s-ar produce, probabil, distrugerea civilizației umane de pe planeta Pământ. Iar 
cei care dețin asemenea arsenale nucleare știu foarte bine acest lucru și, desigur, 
este de așteptat ca să nu apeleze niciodată la o astfel de soluție. Dar, de aici, nu 
rezultă în mod necesar că nu o vor face. În doctrinele țărilor care dețin arsenale 
nucleare strategice, fie că respectivele doctrine sunt predominant disuasive, ofensive 
sau defensive, referirile la folosirea componentei nucleare sunt cel puțin prudente, 
dar, în esența lor, ferme. Este, credem inutil, să discutăm rațiunile care au dus și 
duc în continuare la înarmarea nucleară, dar efectele acestei înarmări – deși sunt, în 
principal, disuasive – se așteaptă să treacă cu mult dincolo de pragul de siguranță 
strategică păstrat până acum mai ales prin ceea ce am putea numi prudență strategică. 
Sabia nucleară a secolului al XX-lea trece cu seninătatea în secolul al XXI-lea, iar 
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așteptarea strategică din acest început de secol nu este una pasivă. Rusia și-a reînnoit 
arsenalul nuclear, China continuă să se doteze cu cele mai moderne mijloace de 
luptă, inclusiv nucleare, Statele Unite dețin tehnologii ultra moderne care pot oricând 
produce surprize uriașe, Coreea de Nord nu mai poate fi oprită din opțiunea ei pentru 
a se înarma nuclear, oricât de mari ar fi presiunile lumii moderne, redeschiderea 
faliei strategice Marea Neagră – Marea Baltică, continuarea războiului din Siria și 
angajarea Rusiei în acest spațiu etc. E greu de spus de ce se întâmplă toate acestea, 
dar direcția spre care se îndreaptă omenirea – contradictorie și conflictuală da capo 
al fine – nu poate fi una optimistă și neîngrijorătoare.  

1.3. Amenințarea crevaselor civilizaționale, deși pare o amenințare hibridă, 
prolixă, deci greu de identificat, de evaluat și chiar de înțeles, pare a deveni, tocmai 
datorită acțiunilor complicate și subtile ale unor cercuri de interes din interiorul 
mai marilor sau mai micilor identități civilizaționale, una de tip exploziv. În mod 
normal, o civilizație nu generează sau, mai precis, n-ar trebui să genereze amenințări, 
întrucât conceptul ei fundamental este cultura, iar cultura, ca sistem de valori, nu este 
conflictuală, ci armonioasă. Și totuși, se pare că anumite seturi de provocări, pericole 
și amenințări vin chiar dinspre unele dintre identitățile civilizaționale. Spre exemplu 
extremismul islamic și, mai concret, terorismul promovat și efectuat de grupări 
formate din extremiști islamiști (terorism pe care ei îl consideră, de fapt, eroism, 
război deopotrivă de apărare și de distrugere a păgânismului, a necredincioșilor 
occidentali, a desfrâului etc. etc.) vin dinspre civilizația islamică, dar nu din valorile 
ei, ci din interesele anumitor grupuri. Și este foarte clar de ce. Este vorba de vechea 
bătălie pentru putere și influență, de reînvierea puterii musulmane de odinioară, de 
refacerea marelui Califat etc. etc.

Aceste amenințări sunt generate de interese conflictuale de foarte mare 
anvergură, care emană, la rândul lor, provocări, pericole și amenințări, deopotrivă, 
simetrice, disimetrice și asimetrice. Acestea împing lumea într-un adevărat haos 
civilizațional, întreținut, cu sau fără bună știință, de fel de fel de grupuri, de societăți 
secrete (sau nu), de corporații și, mai ales, de obsesia puterii discreționare.

1.4. Amenințările etnice și religioase sunt generate nu neapărat de 
fundamentalismele de acest tip, cât de extremismele de acest tip. Acest soi de 
extremism – etnic și religios – rezultă, de fapt, dintr-o tendință foarte firească și 
chiar dintr-o necesitate vitală pentru etnii și pentru religii: aceea de a exista, de a 
se autonomiza, de a conta în relația civilizațională, de a avea drepturi, de a nu fi 
atacate și supuse deznaționalizării, dereligionalizării, într-un cuvânt de a supraviețui 
și, în anumite condiții, chiar de a domina, de a fi deasupra celorlalte. Marile cuceriri, 
imperiile de odinioară sunt cauza care a declanșat lupta popoarelor, a etniilor și a 
comunităților religioase pentru suveranitate și independență. Desigur, după Primul 
Război Mondial, s-a derulat într-un ritm destul de rapid, dar martelat tot timpul de 
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capitalele vechilor imperii – așa cum se întâmplă încă și azi – epoca națiunilor. Nicio 
clipă însă etniile și comunitățile religioase n-au încetat să se lupte pentru ceea ce 
consideră ele a fi drepturile lor, indiferent în ce condiții trăiesc. Chiar dacă, în multe 
țări se aplică principiul discriminării pozitive, etniile și comunitățile religioase având 
chiar mai multe drepturi decât populațiile majoritare – ceea ce nu este normal în 
nici un tip de societate și cu atât mai puțin într-o societate democratică – o parte 
dintre etnii și dintre comunitățile religioase va continua să lupte prin toate mijloacele 
– inclusiv prin mijloace teroriste – pentru autonomie, pentru independență, pentru 
a se desprinde din țările din care fac parte, pentru subminarea statului de drept și 
reconstituirea imperiilor de odinioară sau do0ar pentru destrămarea statului din 
care fac parte etc. Aceste amenințări, însumare, constituie una dintre mai teribile 
amenințări, întrucât, dincolo de realitățile momentului – statele politice de drept – ele 
își au realitățile lor, valorile lor și credințele lor, dar mai ales interesele lor. Iar aceste 
interese nu sunt și, din păcate, nu pot fi consonante cu ale populațiilor majoritate, fie 
și din simplul motiv că buturuga mică își propune totdeauna să răstoarne carul mare. 
Chiar dacă este vorba de constelația  care poartă acest nume. 

1.5. Amenințările generate de faliile geopolitice și geostrategice, care 
au cunoscut, în ultimele decenii, evoluții dramatice (falia Marea Neagră – Marea 
Baltică, falia musulmană, faliile din America Latină, faliile asiatice și euro-asiatice, 
faliile din Orientul Mijlociu și din Orientul Apropiat, faliile africane, faliile vest-
europene etc.) sunt ele însele un efect al presiunilor care vin dinspre puterea financiară 
discreționară, dinspre centrii de putere, dinspre corporații și, mai ales, dinspre 
politicile și strategiile dominatoare ale marilor puteri și instituțiilor internaționale 
create de acestea. Aceste falii sunt însă accentuate și de relațiile conflictuale dintre 
etnii și comunități religioase, de memoria istoriei, de bătălii și războaie neterminate, 
de fel de fel de frustrări și de tragedii care, de milenii, au însângerat pământul.

Aceste falii – ele însele dinamice și complexe – sunt un efect al separării 
opțiunilor, identităților, intereselor și intențiilor. Ele fac parte din jocul obiectiv al 
puterii și se formează, cam așa cum se configurează pilitura de fier între doi magneți. 
De aici nu rezultă că, în mod natural, civilizațiile de pe Terra sunt și trebuie să fie 
faliate, ci doar faptul că realitățile de azi sunt, într-un fel, la fel cu cele de ieri, iar 
confluența lor este încă dificilă, datorită în primul rând intereselor lor contradictorii 
și chiar conflictuale, mentalităților, obiectivelor strategice pe termen lung etc.

Falia strategică Marea Neagră – Marea Baltică s-a redeschis datorită, pe de 
o parte, intereselor marilor puteri, inclusiv ale Statelor Unite pentru această zonă, 
percepției Rusiei cu privire la extinderea spre Est a NATO și a Uniunii Europene, 
extindere firească pentru NATO și UE, mai ales dacă avem în vedere și opțiunea 
țărilor din zonă pentru a face parte din aceste structuri, dar pe care Rusia o consideră 
o amenințare foarte gravă, care vizează zona sa de siguranță strategică și spațiul 
ei vital. Este, de asemenea foarte normal ca Occidentul să nu considere îndreptățit 
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punctul de vedere al Rusiei, având în vedere dreptul fundamental al țărilor suverane 
de a-și alege singure și nesilite de nimeni comunitățile internaționale din care vor să 
facă parte, politicile și strategiile cu privire la dezvoltarea lor durabilă etc. 

În aceeași ordine de idei, o comuniune strategică Rusia Uniunea European nu 
ar fi deloc pe placul Statelor Unite, întrucât, neîndoielnic, o astfel de comuniune ar 
dezechilibra puternic, ca și China raporturile de putere etc. Dar, mai ales, o astfel de 
situație nu ar fi agreată nici de marea finanță, cea care, de fapt, influențează în mod 
hotărâtor geopolitica lumii. 

Acest tip de amenințări dintre marile platforme politice și geopolitice ale lumii 
se prezintă precum, spre exemplu, posibilele raporturi dintre două sau mai multe 
portavioane inamice, care ar naviga în Marea Moartă, sau ca două taifunuri posibil a 
fi generate la câțiva kilometri unul de altul și care urmează să se ciocnească deasupra 
unei mari metropole.  

Cu alte cuvinte, aceste tipuri de amenințări sunt atât de periculoase datorită 
cauzelor, filosofiei și fizionomiei lor și imposibilității controlului politic și strategic, 
încât, odată declanșate, pot genera situații și efecte extrem de grave (spre exemplu, 
declanșarea instantanee a războiului nuclear mondial).

1.6. Amenințările globale și identitare sunt, la rândul lor, strict legate de cele 
generate de faliile geopolitice și geostrategice, întrucât derivă din aceleași raporturi 
de putere, din același arbore. Într-un fel, aceste amenințări sunt, ele însele, cauze 
ale amenințărilor geopolitice și geostrategică. Mai mult, ele se pot folosi de faliile 
geopolitice și geostrategice pentru a genera conflicte distrugătoare soldate cu crearea 
trebuinței unui nou tip de generalizare – generalizarea globală. Dacă, spre exemplu, 
izbucnește un război între NATO și Rusia, pe falia strategică Marea Neagră – Marea 
Baltică, este foarte posibil ca o astfel de confruntare să se mondializeze rapid, fiind 
vorba de angajarea într-o bătălie cu miză geopolitică uriașă, să scape de sub control 
și să declanșeze folosirea armei nucleare (sau nu). Este evident că supraviețuitorii 
vor intra într-o altă dimensiune, una de tip mondial, prin carte totul, dar absolut 
totul, să fie pus sub un control unic. Dacă se apelează la o mondializare in extremis, 
adică prin distrugerea sau autodistrugerea marilor puteri și a marilor identități, atunci 
este de presupus că startul acestui tip de autodistrugere – mai exact, de distrugere 
reciprocă garantată – va fi dat pe marile falii strategice, una dintre ele fiind ce central-
europeană (Marea Neagră – Marea Baltică). În acest caz, amenințările globale se 
combină cu amenințările de tip geopolitic (bătălia pentru spații, îndeosebi pentru 
spațiile cu resurse) și geostrategic (confruntarea pentru amplasarea unor dispozitive 
care, la nevoie, să asigure victoria asupra celuilalt sau măcar niște condiții mult mai 
avantajoase.

Desigur, prima opțiune a procesului de globalizare nu este războiul, nici 
războiul pe falii strategice, ci forțarea globalizării prin strategii și mașinații 
financiare, prin efectul de rețea, prin dezvoltarea corporatismului, cel care face nu 
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numai neglijabile, inutile și incomode, ci de prisos frontierele și statele de drept. 
La o astfel de perspectivă, care ar părea optimistă, întrucât se înlătura barierele, 
protecționismul și orice restricții în expansiunea corporatistă, este foarte posibil să 
se opună spiritul identitar, nevoia de securitate de areal, de apărare a și afirmare a 
identităților (state, civilizații, etnii, confesiuni, grupuri de interese și altele), care nu 
vor să se subordoneze unei voința abstracte sau unor structuri dominante care nu pot 
fi controlate. 

Această categorie de amenințări poate împinge lumea către un război hibrid 
de mare amploare, către un război-mozaic, în care fiecare se apără și acționează 
împotriva tuturor și din care, probabil, nu vor ieși învingători și învinși, ci doar un 
haos ce va facilita fie auto-decimarea populației planetei și resursele, fie va distruge 
totul. O alternativă la această amenințare de tip global nu există. Lumea se îndreaptă 
cu pași repezi către ea, devine tot mai vulnerabilă la ea și, dești știe foarte bine acest 
lucru, se comportă ca și cum nu i-ar păsa. Dar nu poți opri cu cogniții, cu bune 
intenții și cu rugăciuni Potopul lui Noe. 

1.7. Amenințarea demografică se înscrie, deja, fără putință de tăgadă, în 
rândul amenințării globale, atât prin generalitatea ei, cât și prin vulnerabilitatea 
statelor și a lumii în ansamblu la un astfel de pericol de tip endogen. Pentru că, 
de la un anumit prag (pragul echilibrului dintre resurse și consum), omenirea, 
dezvoltându-se civilizațional și crescând numeric, începe să exercite presiuni asupra 
sieși, să nu-și mai fie încăpătoare și nici suficientă, să devina astfel un pericol și 
chiar să genereze amenințări de tip demografic contra propriei sale existențe. În afară 
de povestea vacilor izolate pe o insulă (care au mâncat iarba și, după ce n-au mai 
avut hrană, au murit, ceea ce este foarte posibil să se întâmple, așa cum spunea 
Malthus, și cu populația Terrei), creșterea intempestivă a numărului locuitorilor ar 
putea deveni o amenințare și din alte perspective: apariția unor maladii care ar duce 
la distrugerea unui mare număr de oameni, în pofida progreselor medicinei, creșterea 
conflictualității de tip endogen și izbucnirea unor războaie inter civilizaționale 
devastatoare, intensificarea fenomenului migraționist, cu efecte foarte mari asupra 
civilizațiilor, patrimoniului,  securității și apărării etc. 

Populația Terrei va depăși, în acest an 7,5 miliarde de locuitori. Deja, după 
unele evaluări, resursele planetei nu vor mai putea susține, în continuare o astfel 
de creștere de,ografică. De aceea, acest gen de amenințări demografice, care sunt 
de natură endogenă și provin din evoluția, spre limita lui superioară, spre entropie 
zero a sistemului și proceselor care-l susțin și-l întrețin, devin amenințări periculoase 
și chiar devastatoare. Desigur, dacă, între timp nu se vor găsi alte soluții, cum ar 
fi emigrarea spre exoplanete, identificarea altor resurse, schimbarea modului de 
viață al oamenilor și adaptarea lui la condițiile planetei, folosirea energiei solare și a 
energiei cosmice ca hrană și resursă etc. 

În Figura nr. 3 se prezintă graficul de creștere a populației până în anul 2100. 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(31)/2017262

EVENIMENT STRATEGIC CONTINUU
În doar 140 de ani, populația planetei va crește de la 3 miliarde la peste 11 miliarde 
de locuitori, după unele estimări.  
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Figura nr. 3 Graficul creșterii populației până în anul 2100

1.8. Amenințările sociale și societale reprezintă un tip de amenințări endogene, 
care animă totdeauna societatea omenească și îi asigură acel vulcan clocotitor care 
generează, deopotrivă, viața societății și a oamenilor, raiul și infernul. Acest tip 
de amenințări se înscriu cumva, sau, mai precis, se conțin în amenințările de tip 
demografic, dar nu se confundă cu ele. Una sunt amenințările demografice, care țin 
de presiunile și conflictualități le generate de aglomerări, de puținătatea resurselor, de 
creșterea haotică a populației, și cu totul altceva pericolele și amenințările generate de 
societatea în care trăiesc oamenii, de anomiile sociale, de complicatele relații dintre 
oameni și comunitățile în care trăiesc. Multe dintre aceste amenințări vizează statul 
și comunitatea, relațiile dintre instituții etc. La ora actuală, acest tip de amenințări – 
care țin îndeosebi de relațiile sociale – devin tot mai puternice, datorită tensiunilor 
generate de efectele reformelor de tot felul, diferențierii tot mai mari dintre bogați și 
săraci, dintre privilegiați și marginalizați, dintre sistemele educaționale și beneficiarii 
acestora etc. etc. Acest gen de amenințări generează revolte, greve, mișcări sociale, 
terorism și chiar războaie civile. Amenințările societale țin de mari grupuri sociale, 
de națiuni, etnii, grupuri culturale, profesionale etc. Aceste tipuri de amenințări – 
sociale și societale sunt, deopotrivă pericole și amenințări de sistem și de proces, 
care pot exprima starea de fapt din identitățile care le generează, sau pot fi efectul 
unor manipulări efectuate de fel de fel de grupuri de interese, de ONG-uri, de centri 
de putere, de organizații și rețele mafiote, teroriste. Mai toate se îndreaptă, adesea cu 
furie, împotriva statelor din care fac parte și creează probleme deosebite guvernării, 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(31)/2017 263

EVENIMENT STRATEGIC CONTINUU
suveranității și sistemelor de securitate și apărare. Prin complexitatea și caracterul lor 
de masă, de multe ori, acestea pot pune în pericol însăși existența statului de drept. 
A se face însă diferență între manifestările necesare ale oamenilor pentru drepturile 
lor, pentru funcționarea corectă a societății, împotriva corupției și abuzurilor și 
manifestările generate prin manipulare și diversiuni de tot felul de grupuri de interes 
contrare statului de  drept. Dar, desigur, o astfel de diferențiere este foarte greu de 
făcut, mai ales atunci când astfel de indivizi sau de grupuri s-au infiltrat chiar în 
unele dintre instituțiile statului și, mai mult, ocupă și locuri importante.  

1.9. Amenințarea ecologică ține de relația om-mediu, comunitate umană 
areal. Omul este singura ființă de pe planeta Pământ care, folosindu-se de resursele 
planetei, murdărește și ofensează natura Terrei, biosfera și atmosfera. Tot, dar absolut 
ce face omul – cultivarea ogorului, crearea de infrastructuri, perforarea scoarței 
terestre, crearea cyberspațiului și chiar a cognospațiului etc. – mu este și nu a fost 
niciodată pe placul Terrei. Cu alte cuvinte, aproape prin tot ce face, omul generează 
pericole și chiar amenințări la adresa naturii. El, practic, nu face nimic pentru binele 
naturii geofizice, climaterice și atmosferice a Terrei, ci doar pentru binele său și al 
naturii sale. Dar însăși natura umană a omului – adică infrastructurile pe care el le-a 
creat pentru a trăi și supraviețui pe planetă și în locurile unde se află – sunt potrivnice 
și chiar în conflict cu natura Terrei. Chiar dacă omul nu și-a propus niciodată să se 
războiască cu pământul (pământul fiind, eminamente, casa și resursa lui de viață și 
de supraviețuire), el agresează în fiecare minut pământul pe care îl calcă, izvorul din 
care-i ia apa de băut, plantele cu care se hrănește sau pe care le folosește ca decor, 
atmosfera pe care începe s-o umple cu vehicule, sateliți, sonde, stații spațiale și fel 
de fel de senzori, cu bioxid de carbon, cu toxine și cu tot ce produce el și se degajă 
în aer, dar mai ales cu radiații de înaltă și joasă frecvență, cu particule care pot crea, 
prin efecte ciudate, uragane și fel de fel de alte fenomene, dăunătoare atmosferei – 
care, se știe – este haina protectoare a Terrei, prin densitatea pe care o are și, desigur, 
prin centurile Van Allen produse de magnetosferă, cele care protejează planeta de 
radiația solară și cosmică nocivă. 

În pofida numeroaselor programe, congrese și inițiative care țin de protejarea 
planetei și a mediului în care trăim, efectele acestor eforturi sunt nesemnificative. 
Această amenințare exercitată de om împotriva propriului său mediu de viață – și 
care este, de fapt o materializare a ceea ce numim „a-ți tăia creanga de sub picioare 
– este deosebit de activă și de nocivă și este greu de spus cum va fi ea combătută în 
continuare, având în vedere imensele vulnerabilități ale Terrei la acțiunile nechibzuite 
ale omului. Aproape toate soluțiile găsite aici – și care dau rezultate parțiale – par a 
fi, de fapt, paliative sau frecții la un picior de lemn și nu soluții adevărate. 

1.10. Amenințările cibernetice  au apărut ceva mai târziu, odată cu crearea 
cyberspațiului. De aici nu rezultă că ele ar fi mai puțin importante, ci doar că sunt 
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mai greu de înțeles, de identificat și de contracarat, chiar și pentru cei care efectiv 
sunt specializați în acest domeniu. Pentru simplu utilizator al calculatorului – și 
cvasitotalitatea celor ce desfășoară o activitate care presupune un management al 
informații – identificarea și contracararea amenințărilor cibernetice reprezintă o mare 
problemă. De altfel, în momentul de față, de acest lucru nu se ocupă cu prioritate orice 
utilizator de telefon mobil, de calculator, de Internet sau de alte rețele care conectează 
baze de date, informații etc., ci mai ales specialiștii în cybersecuritate. Dar, încet, 
încet, se va crea (deja a și fost creată în anumite domenii) o cultură de cybersecuritate. 
Treptat, fiecare utilizator va fi în măsură să-și securizeze calculatorul lui, telefonul 
lui, baza lui de date, afacerea lui și chiar viața lui reală și virtuală. Deocamdată, 
lumea abia a intrat în această nouă dimensiune a ei, dimensiune intermediară sau 
de avangardă, care o va propulsa, pentru totdeauna, acolo unde omenirea vrut să 
ajungă, în Universul infinit l cogniției, adică în spațiul n-dimensional al cunoașterii, 
în Cognocivilizație1.

Economia numerică, modelul economic multisectorial, cu evoluții și 
desfășurări complexe, uneori aleatorii, alteori de-a dreptul imprevizibile, model 
care devine, practic, inevitabil, Internetul, în general, cu tot ce înseamnă această 
rețea azi, au schimbat practic condiția umană și au reconfigurat universul ontologic, 
gnoseologic și logic al existenței umane. Numărul utilizatorilor de Internet s-a triplat 
în ultimii zece ani. Este foarte posibil ca, în următoarele decenii ala acestui secol, 
cvasitotalitatea locuitorilor Terrei să utilizeze Internetul, așa cum astăzi utilizează, 
spre exemplu, rețeaua telefonică. Ba, mai mult, însăși rețeaua telefonică, îndeosebi 
cea a telefoniei mobile, este posibil să devină o componentă a ceea ce azi numim 
Internet. 

Acesta este, fără îndoială, un lucru bun. Practic, începem să trăim și într-o altă 
dimensiune, cea a conexiunii și interconexiunii globale, în timp real. Cyberspațiul 
devine o componentă extrem de importantă a cognospațiului, expresie-suport a 
cognocivilizației, iar o astfel de realitate deschide și va deschide mereu noi orizonturi 
pentru apropierea omului de propria sa esență – care este universalitatea, cunoașterea 
și capabilitatea de a înțelege dimensiunile Universului. Acest uriaș pas spre o lume 
care nu poate fi măsurată în metri și kilograme, ci în biți și cogniții nu este o lume a 
liniștii, a armoniei desăvârșite și eliminării conflictualități și a războiului, pentru că 
o astfel de realitate ar însemna 

Printre amenințările care se generează în cyberspațiu, pot fi situate și 
următoarele2:

- folosirea Internetului de către organizațiile criminale; 
- spionajul politic și economic exercitate și prin mijloace cyber; 

1   Gheorghe Văduva, Cognocivilizația și posibilele ei provocări, în revista Univers Strategic Nr. 3(27)/2016, pp. 
9-19
2   Discours du Commissaire King au 9ème Forum International de la Cybersécurité - Une réponse globale et 
collective aux menaces de cybersécurité, Bruxelles, le 24 janvier 2017, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEE-
CH-17-139_fr.htm
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- atacuri cyber asupra infrastructurii critice cu scop de sabotaj, producere de 

haos, distrugere, cyberpiraterie etc. 
Comisarul King apreciază că jumătate dintre întreprinderile din Europa au 

suportat cel puțin un cyber atac sau un incident care viza securitatea acestora. 
Amenințările de acest tip vin din partea unor  dintre stat, a unor grupuri non-

statale, grupuri de interes, rețele cyber-criminale etc. Atacurile cyber pot fi efectuate 
de oriunde – ele nu țin seama de frontiere – cu costuri minime, dar cu efecte 
devastatoare. 

În Franța, spre exemplu, în 2016, după afirmațiile ministrului apărării, au fost 
dejucate peste 24.ooo de cyberatacuri, de unde rezultă, fie doar și din acest exemplu, 
că amenințarea cibernetică devine una majoră. 

Acest tip de amenințări fac parte din categoria celor hibride, întrucât scopurile 
și efectele lor sunt numeroase și vizează mai multe domenii: manipularea opiniei 
public (spre exemplu, atacul cyber din 2015 asupra postului de televiziunea francez 
TV 5 Monde, distrugerea imagistică sau cognitivă a unor adversari politici, denigrarea 
unui stat, a unui guvern, a unor instituții, crearea unor stări de incertitudine; generarea 
haosului cyber mai ales în sistemele bancare, în structurile militare și a celor de 
securitate etc. 

Așa cum spuneam, cultura cyber este în curs de formare, iar securitatea cyber 
– la ora actuală gestionată de specialiști – nu se poate realiza în mod consistent 
decât în situația în care toți utilizatorii de rețele știu efectiv despre ce este vorba. 
Or, în multe țări, inclusiv în România (mai ales în România) se manifestă tendința 
de spălare a creierelor, de emigrare a acestora spre centre de putere remarcabile, de 
îndobitocire a populației etc. Criminalitatea cibernetică 

De aceea, noi considerăm că, alături de amenințarea financiară, de CBRN și de 
cea a corporațiilor, amenințare cyber este una extrem de serioasă și de primejdioasă, 
depășindu-le chiar și pe acestea, întrucât vizează sistemele de management, rețelele, 
relațiile dintre instituții, dintre țări, adică puterea, puterile și toate, sar absolut toate 
structurile și pârghiile deținute de acestea. 

Comitetul European pentru probleme criminale consideră că infracțiunile 
informatice sunt catalogate în nu mai puțin de 12 categorii (fraudă informatică; 
fals în informatică; prejudiciere a datelor sau programelor informatice; sabotaj 
informatic; acces neautorizat la un calculator; interceptare neautorizată; reproducere 
neautorizată a unui program informatic protejat de lege; reproducere neautorizată 
a unei topografii; alterare fără drept a datelor sau programelor informatice; spionaj 
informatic; utilizare neautorizată a unui calculator; utilizare neautorizată a unui 
program informatic protejat de lege).3

Se pare că domeniul provocărilor, pericolelor și amenințărilor de tip cibernetic 
este atât de vast și atât de complicat, încât, în viitor, probabil că mai mult de jumătate 
3  Sebastian Gabriel Popescu, Criminalitatea cibernetică, lucrare de licență, Universitatea Creștină „Dimitrie Can-
temir”, 2015, p. 13
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din efortul creativ al oamenilor în vederea realizării progresului în domeniul 
cunoașterii și construcției tehnologice, informatice, cognitive, sociale și societate va 
fi concentrat pe realizarea tehnologiei, software-lui, forțelor, mijloacelor, politicilor 
și strategiilor de securitate cyber.  

 
1.11. Amenințările cognitive, cele mai multe dintre ele generate de pericolul 

de a afla cine suntem cu adevărat, nu sunt chiar la vedere. Mai exact, nu le poate 
sesiza oricine. Nu pentru că ar fi subtile sau ultrasecrete, ci pentru că sunt conținute 
în sisteme și procese foarte încurcate și nu pot fi deslușite decât de către cei inițiați 
sau de către cei care au cheile de acces. Într-un fel, ele se aseamănă cu amenințările 
cibernetice, dar au o sferă mult mai largă, deoarece, la drept vorbind, le conțin și pe 
acestea. 

Generarea și pericolelor de tip cognitiv (de exemplu, posibilitatea folosirii 
și ca armă a unor descoperiri, cum ar fi nanotehnologia, tehnologia informației, 
tehnologia keshe etc.), ceea ce înseamnă vectorizarea unor astfel de pericole și, 
la momentul potrivit, transformarea lor în amenințări arată că, de fapt, cunoaștere 
nu înseamnă doar îmblânzirea necunoscutului, „civilizarea” lui, ci și folosirea 
descoperirilor, de orice fel ar fi ele, și a cunoștințelor, tot așa, de orice fel ar fi ele, 
împotriva celuilalt. Pentru că așa ți-o cere ție interesul, pentru că, în această epocă 
de dezvoltare a omenirii, stadiul atins este unul de confruntare, de războire, chiar 
dacă războiul pe care-l avem în vedere nu este doar unul al armelor de foc, ci și 
al creierelor, al armelor economice, politice, mediatice, informaționale și, evident, 
cognitive4. 

Despre amenințările de tip cognitiv se poate spune mult mai mult, inclusiv ca 
soluții la problemele aparent fără soluții� sau ca probleme la soluțiile care vin dintr-
un creier mult prea obosit sau mult prea nespălat, sau care are probleme cu… capul.

1.12. Amenințările transfrontaliere au trecut, de la nivelul separatist și 
identitar, la cel distructiv și haotic. Frontierele au devenit, azi, incomode. Atât pentru 
cei care le au, cât și pentru cei care nu le au. Deși, spre exemplu, un stat ține morțiș ca 
frontierele sale să fie respectate, pentru că țin de suveranitate și integralitatea sa etc. 
etc., același stat ar dori sau poate dori ca toate celelalte frontiere să fie deschide pentru 
produsele sale, pentru nevoile sale și, desigur, pentru interesele sale. Cele mai mari 
amenințări la adresa frontierelor le generează statele înseși, atât prin interesele lor 
totdeauna transfrontaliere, cât și prin sistemul organizațiilor, organismelor, grupurilor 
și rețelelor internaționale create de ele, tocmai pentru a le ajuta la managementul 
relațiilor dintre ele, la ameliorarea conflictualității, la combaterea discriminărilor, 
la o dezvoltare durabilă în siguranță și securitate, la prevenirea războaielor crizelor 
și conflictelor etc. Dar, aceste structuri internaționale, dominat de marile puteri, 
generează, uneori, amenințări foarte complexe pentru celelalte state. În multe 
4  Gheorghe Văduva, Securitate, informație, cogniție, revista Univers Strategic Nr. 4(16)/2013, pp. 9-23
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situații, Consiliul de Securitate al ONU, spre exemplu, ai cărui membrii permanenți 
(și decidenți permanenți, fiecare cu drept de veto sunt marile puteri (SUA, Rusia, 
China. Franța și Marea Britanie) a decis de foarte mult ori soarta unor state atât prin 
documentele pe care le-a elaborat, cât și prin faptul că n-a elaborat nici un fel de 
hotărâre. 

Desigur, cele mai mari amenințări nu le reprezintă cele care se văd, cele care 
se formulează în văzul lumii, fie ele de natură geopolitică, geostrategică, globale 
sau regionale, de natură extremist naționalistă, religioasă etnică etc. sau teroristă, ci 
amenințările subtile, cele care sunt generate îndeosebi de marile interese financiare 
și pilonii de forță ai acesteia, dar și de puterea din umbră sau de puterile care pun în 
operă puterile din umbră. Rețelele teroriste, cele ale criminalității transfrontaliere, 
cele ale traficanților etc. etc., organizațiile fără frontiere din spectrul criminalității 
și eludării principiilor relațiilor internaționale dintre state și dintre comunități 
deteriorează atât de grav mediul de securitate, încât, uneori, ar fi de-ajuns o singură 
scânteie sau o singură nechibzuință, pentru ca cel mai devastator dintre incendiile de 
până acum să spulbere pur și simplu civilizația oamenilor. 

1.13. Amenințările contra statelor sunt generate de corporații, de grupuri de 
interese, de politica europeană a euroregiunilor, de marea finanță, de presiunile unor 
grupuri de interese, de rețelele traficanților și teroriștilor, de fenomenul migrației 
etc. Statele, deși continuă să-și păstreze suveranitatea, sunt, de fapt ținta celor mai 
teribile amenințări, atât exogene cât și endogene, din aproape toate direcțiile, astfel:

Din exterior:
- din partea altor state, care le consideră, direct sau indirect, vizibil sau 

ascuns, dar destul de evident, pentru cine are ochi să vadă și minte să priceapă, fie 
ca nelegitime, întrucât au rezultat din destrămarea unor imperii sau a altor structuri 
legitime la acea vreme a dominanței imperiale, au revendicări teritoriale și/sau de 
altă natură asupra acestora etc.;

- din partea marilor puteri care practică totdeauna politici și strategii 
de dominare, de control și influență și chiar de supunere modernă, camuflată de 
parteneriate, alianțe, coaliții, uniuni, piețe libere etc. și de alte formule considerate 
benefice pentru ele, considerând, desigur, că ele marile puterii, surorile mai mari 
ale statelor, sunt îndrituite să guverneze, spre orizonturi numai de ele știute, corabia 
lumii;

- din partea unora dintre organizațiile și organismele internaționale care, în 
timp și sub presiunea (discretă sau nu, direct sau nu) marilor puteri și a unora dintre 
grupurile de interese, impun statelor politice, strategii și condiții care nu numai că 
le știrbesc suveranitatea și autoritatea în materie de relații internaționale, dar și de 
treburi interne, dar pur și simple le obligă în a accepta tot felul de constrângeri, sub 
pretextul că așa este bine;

- din partea rețelelor transfronaliere de tot felul;
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- ca efect al redeschiderii faliei strategice Marea Neagră - Marea Baltică, 
în zona de interes strategic major pentru țara noastră, pentru Uniunea Europeană 
și pentru NATO, și a al unui posibil pericol de izbucnire în regiune a unui război 
devastator, care va angaja nu numai forțe, mijloace și resurse într-o viziune strategică 
a bătăliei geopolitice Est-Vest, ci și un război sau o mulțime de războaie ale butoiului 
cu pulbere creat și lăsat aici de peste un secol de imperiile care au dominat Asia 
Mică, Orientul Apropiat, Europa Centrală, Carpații și Balcanii și care, iată, se pare 
că abia așteaptă prilejul pentru a renaște.  

Din interior:
- concepții și acțiuni din partea unor minorități etnice și/sau religioase care 

consideră că sunt înrobite, frustrate, asimilate sau că nu au suficiente drepturi etc.;
- aroganța și spiritul de superioritate afișat și ridicat la rangul de valori 

supreme de anumite grupuri de toate felurile, descendente ale dominanței din timpul 
stăpânirilor imperiale, care nu se mulțumesc cu condiția de cetățenii egali cu ceilalți 
cetățeni, ci consideră că fac parte dintr-o rasă superioară, dintr-o clasă superioară, 
dintr-o elită ancestrală și urmăresc distrugerea sau dezmembrarea statului de drept, fie 
pentru reconstituirea imperiilor de odinioară, fie doar pentru a nu trăi sub autoritatea 
unei conducerii pe care detestă, întrucât o consideră, sub toate aspectele, primitivă, 
inferioară lor (spre exemplu, maghiarii, secuii și sașii din Transilvania); 

- lipsa de coeziune a populației, mentalitățile care o mențin la acest stadiu, 
lipsa conștiinței de popor și de națiune, incapacitatea de a-și înțelege rolurile și 
responsabilitățile într-o societate modernă și într-un stat modern (despre români, se 
spune că dușmanii cei mai periculoși ai românilor sunt românii înșiși, iar amenințarea 
cea mai mare și cea mai primejdioasă nu vine din parte a vecinilor, a urmașilor 
fostelor imperii care însă nu s-au obișnuit cu realitățile de o sută de ni, ci chiar din 
partea românilor);

- crearea și penetrarea țării cu fel de fel de ONG-uri, în marea lor majoritate 
finanțate din exterior (dar și din interior), ONG-uri care, vrând nevrând, acționează, 
vizibil sau nu, fie împotriva intereselor poporului român (în cazul nostru), adică 
împotriva interesului național vital, fie în favoarea unor politici, strategii, tactici și 
interese care nu au nicio legătură cu realitățile din România și din ale țări în care s-au 
constituit nu pentru  ale ajuta, ci pentru a le distruge;  

- rețelele interioare ale criminalității organizate, conectate (sau nu) cu rețelele 
transfrontaliere și cu organizațiile subversive de toate felurile; 

- monstruozitatea unora dintre guvernele care conduc țările respective, așa 
cum au fost, spre exemplu, majoritatea guvernelor și a liderilor politici care au 
condus România în ultimii 27 de ani și care n-au făcut altceva decât să înstrăineze, 
să risipească, să fure sau să faciliteze furtul și distrugerea întregii avuții naționale 
a poporului român și a țării, să încurajeze și chiar să impună emigrația masivă a 
populației și aservirea completă a națiunii nu doar unora dintre capitatele occidentale, 
ci și unor grupuri de interese, unor bănci, unor corporații, spiritului corporatist nociv 
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și distrugător pentru națiune și pentru viața economică a țării.  
Pericolele și amenințările de azi la adresa României sunt mult mai numeroase 

și mai grave decât cele formulate în strategiile oficiale de securitate sau de apărare 
de până acum. Acolo s-a spus și s-a scris doar ce se poate spune și scrie în văzul 
lumii, dar o analiză atentă a evenimentelor care s-au petrecut și se petrec aici relevă o 
panoplie de pericole și amenințări impresionantă, carte ar trebui să ne cutremure. Tot 
ce s-a petrecua aici în ultimii 27 de ani (spulberarea Iugoslaviei, loviturile succesive 
interne din 1989 încoace pentru România, dar și împotriva statului român, războiul 
din Transnistria, războaiele din Caucaz, recentele evenimente din Turcia, războiul 
din Siria, reînarmarea intempestivă a Rusiei, modernizarea continuă și firească 
a dotărilor armatei turcești, numeroasele diversiuni și acțiuni ale extremismului 
maghiar din România, eșecul parțial al Parteneriatului Estic și generarea războiului 
din Ucraina, sutele de aplicații efectuate de ruși pe întregul lor teritoriu, dar mai ales 
în regiunea Vest, cu comandamentul la Sankt Petersburg (zona Baltică), în cadrul 
exercițiilor Zapad, și în cooperare cu Belarus, și în regiunea de Sud (zona Mării 
Negre), cu comandamentul strategic situat la Rostok pe Don ar trebui să ne dea serios 
de gândit. Pentru că, în cei 27 de ani, nu s-a făcut absolut nimic pentru întărirea 
Armatei României, pentru dotarea ei cu mijloacele necesare, ci, dimpotrivă, s-a 
continuat denigrarea acestei instituții prin toate modalitățile posibile, ca și a brumei 
ei de rezerviști deja bătrâni și majoritatea inapți, ca și cum armata națională ar fi 
dușmanul României, ci nu apărătorul ei cel mai autorizat, cel mai puternic, care a 
sângerat de secole pe câmpurile de luptă pentru ca România să supraviețuiască și să 
existe.    

2. Cazanul cu vulnerabilități

Amenințările au sens numai dacă există vulnerabilități la ele. Altfel, ele nu pot 
produce efecte și nu sunt în măsură să afecteze siguranța și funcționarea în siguranță 
a sistemelor și proceselor. De aceea, filozofie, fizionomia și rațiunile amenințării 
sunt acelea de a fi orientat și a acționa fie asupra punctelor tari ale sistemelor și 
proceselor, a le anihila și, prin aceasta, fie a le distruge, fie a la influența, fie a le 
pune sub control. De aceea, amenințările sunt, deopotrivă, nori care acoperă soarele 
, generează furtuni și fac prăpăd pe pământ, dar și șerpi fantastici și cameleonici care 
se infiltrează prin locurile vulnerabile și devorează prada. Ele și vizitii lor au mare 
grijă să le vectorizeze mereu și să le orienteze spre acele locuri care sunt vulnerabile. 
Dacă nu sunt vulnerabile sau suficient de vulnerabile, managerii amenințărilor au 
grijă să le facă să fie. 

Există, pe planeta Pământ și în oricare punct al acesteia, din straturile 
superioare ale atmosferei, până la nucleul dur din centrul Terrei, un adevărat cazan 
clocotitor al acestor vulnerabilități, care se intensifică și se diminuează după cum 
vrea natura, dar, mai ales, după cum se comportă și oamenii. Pentru că, de multe 
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milenii, oamenii sunt, deopotrivă, sarea și viermii pământului.
Vulnerabilizarea planetei prin acoperirea pământului cu betoane, metropole și 

fel de fel de infrastructuri este, poate, unul dintre cele mai mari avantaje în favoarea 
celor care nu vor binele planetei, atât din interiorul ei, cât și din afara ei. Desigur, s-ar 
putea spune că betoanele, infrastructurile și muncile omului fac să crească scoarța 
Terrei, avantajează procesul de răcire a Pământului, dar acest proces de răcire nu 
înseamnă altceva decât îmbătrânirea Terrei, osificare ei și, în cele din urmă, când 
toate măruntaiele planetei noastre se vor împietri, Pământul se va transforma fie într-
un bolovan cosmic inert, fie va exploda datorită fenomenelor ciudate și conflictelor 
care se produc datorită metamorfozei gravitației (atracției în sine, adică imploziei), 
presiunii exterioare etc. etc. Dar, poate că toate acestea sunt lucruri firești, Pământul, 
ca fiecare dintre noi, urmând parcursul mișcării, devenirii, transformării, evoluției 
spre moarte. .

Generarea unor programe și proiecte (de exemplu HAARP) care, folosind 
radiația de joasă și înaltă frecvență, creează dezechilibre periculoase îndeosebi 
în ionosferă, precum și posibile modalități de reproducere sau manipulare a unor 
fenomene naturale sau artificiale extreme (cutremure, uragane, cicloane, încălzirea 
la 4000 de grade a ionosferei, în timpul experimentărilor sau cu alte scopuri etc.) 
este deopotrivă, o amenințare asupra planetei și locuitorilor ei, o vulnerabilitate, în 
sensul creării de „lentile” în ionosferă, în care temperatura poate ajunge la 4000 de 
grade, iar unda reflectată (de joasă intensitate), în afară de faptul că poate scana, pe 
câțiva kilometri, scoarța terestră și apa oceanelor, făcând detectabil și vulnerabil cam 
tot ce se află acolo, poate crea dezechilibre extrem de grave și de periculoase pentru 
viața oamenilor și a animalelor, pentru biosferă, pentru litosferă, pentru atmosferă și 
pentru tot ce ține de planeta noastră.  

Vulnerabilitățile financiare, create prin distrugerea sau acapararea sistemelor 
financiare naționale și crearea dependențelor de FMI, de Banca Mondială și de 
alte bănci din exteriorul țării, chiar dacă nu vine din filozofie și geofizica Terrei, ci 
provine din modul de viață al oamenilor, poate facilita și chiar genera izbucnirea 
unor crize și războaie cu efecte totdeauna dezastruoase pentru oameni, pentru resurse 
și pentru mediu.

Crearea de mutanți prin ingineria genetică și alte metode de modificare a 
genelor și, pe această bază, a naturii plantelor, viețuitoarelor și chiar a oamenilor, 
fiecare din aceștia devenind nu numai non-natural, ci și vulnerabil la amenințări 
și provocări de diverse feluri este și aceasta o modalitate de a deschide o cutie a 
pandorei cu vulnerabilități în lanț, în evantai sau în rețea.

La acestea se adaugă miliarde de alte vulnerabilități, pe care nu intenționăm să 
le enumerăm aici. Toate, dar absolut toate activitățile omenești generează nu numai 
structuri de rezistență puternice, suporturi ale acțiunii umane eficiente, ci și munți de 
vulnerabilități, cum ar fi, spre exemplu: 

- vulnerabilități create de societatea de consum;
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- vulnerabilități create de cyberspațiu și în cyberspațiu;
- vulnerabilități specifice cognospațiului și cognocivilizației; 
- vulnerabilități de rețea;
- vulnerabilități medicale,
- vulnerabilități generate de procesul haotic de polarizare bogăției și a sărăciei etc.

Îndobitocirea populației, creșterea analfabetismului și inducerea sentimentului 
de inferioritate care generează comportamentul și atitudinea de slugă sunt, poate, 
cele mai puternice vulnerabilități ale poporului român, în această perioadă, dar și 
amenințări deopotrivă endogene și exogene la adresa existenței sale în România și 
pe Terra.

Înstrăinarea, fără rost, a 40 % din suprafața agricolă a țării, deposedarea 
samavolnică a unor țărani de propriul lor pământ, înstrăinarea resurselor, distrugerea 
sistemelor de irigații, tăierea pădurilor și vulnerabilizarea completă a țării la 
amenințările geoclimatice și geofizice sunt deja notorii. Lumea le cunoaște atât de 
bine, încât se parte că nimeni – nici guvernanții, nici societatea civilă, nici populația 
– nu mai este în stare să mai facă nimic.

Distrugerea industriei și cedarea furibundă și fără folos a industriei, inclusiv a 
industriei de apărare, întregesc acest tablou sumbru, apocaliptic, de autodistrugere a 
țării și a posibilităților ei de a-și recăpăta puterea, imunitatea și, mai ales încredere..

Confundarea – intenționată sau nu – a principiului contributivității persoanei 
la bugetul de asigurări sociale, specifică epocii capitaliste, cu sistemul de asigurări 
sociale și de creare a fondului de pensii din epoca socialistă, acuzând public unele 
categorii de pensionari că sunt pur și simplu întreținuți de stat, întrucât ei n-au 
contribuit la propria pensie, deși se știe că statul este cel care a creat, la vremea 
respectivă, pentru toți cei care au muncit, fondul de pensii constituie, deopotrivă, 
una dintre cele mai teribile amenințări la adresa populației vârstnice din România, 
ridicând aproape toată populația tânără împotriva ei, dar și o vulnerabilitate grea și 
pe termen lung. 

Așadar, banii pentru pensiile care se plătesc acum au fost depuși în acest 
fond atunci, când acești oameni – inclusiv militarii – se aflau în câmpul muncii. 
Conducerea statului de azi nu trebuie să facă altceva decât să le restituie celor care au 
muncit în România și pentru România, banii care au fost depuși pentru ei, în fondul 
de pensii, pentru acea vreme. Dacă acești bani au fost furați sau irosiți pe altceva, nu 
este vina acestor oameni, ci a statului român.  

Vulnerabilitățile vin, deopotrivă, din defectarea (la noi, continuă) a 
mecanismelor de securitate intrinsecă și extrinsecă a sistemelor și proceselor, dar și 
din acțiunea premeditată și riguros planificată, uneori foarte ingenioasă, alteori de 
rutină a mediului exterior, a cercurilor de interes, a dușmanilor și neprietenilor. 
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3. Soluții fără soluții

Căutarea soluțiilor de securitate în insecuritatea care se instalează din ce în 
ce mai mult într-o lume extrem de credulă și extrem de vulnerabilă la tot și la toate 
începe să semene cu speranța de a găsi totuși un ac într-un car cu fân. Soluțiile 
securitare sunt consonante și, în același tip, disonante cu cele insecuritate, în sensul 
că securitatea și insecuritatea, generează,  împreună o unitate. Dacă sistemul A este 
securizat 70 la sută, înseamnă că restul, de 30 la sută este nesecurizat, chestiune pe 
care o știu foarte bine și copiii din clasa întâi. Dar regula este valabilă pretutindeni. 
Niciodată nu se va reuși să se realizeze, decât temporar, o securitate de sută la sută 
a unui sistem, oricare ar fi el (cetaceu, amebă, stat național, alianță militară, avion 
supersonic sau stație orbitală, cybersistem sau patrimoniu național etc.). De aici nu 
rezultă că nu avem altceva de făcut decât să stăm cu mâinile în sân și cu mintea în 
repaus și să așteptăm ca natura lucrurilor și gândurilor să facă ce nu putem face noi, 
ci, dimpotrivă, trebuie să luăm taurul de coarne, să ne punem neuronii la treabă, 
să identificăm pericolele și amenințările, precum și vulnerabilitățile la acestea și să 
acționăm în cunoștință de cauză pentru a le anihila pe primele și a le reduce la minim 
posibil pe celelalte. 

Așa ar fi logic și rațional. Irațional și de-a dreptul stupid este ce se întâmplă 
de fapt cu anumite sisteme și procese și, mai ales, cu cei îndrituiți și obligați să 
se ocupe de treburile acestea. Și, cum bine știm, chiar dacă pericolul vectorizat 
(amenințarea) este de 0,7 (valoarea maximă fiind 1), iar vulnerabilitatea la aceasta 
este 0,6 (vulnerabilitatea maximă fiind 1), atunci valoarea riscului calculat după 
acești parametrii va fi 0,42 (riscul extrem fiind 1). Acest calcul nu este însă o soluție, 
ci o evaluare. Adesea, decidentul nu ține seama de această realitate, ci doar de 
reglementările existente sau de ce crede el că ar putea fi important, dintr-o anumită 
perspectivă – evident, cea a interesului său sau al grupului pe care îl reprezintă. 
Adesea, stufărișul de legi și reglementări5 – unele în conflict cu altele – te împiedică 
să vezi copacul (din cauza pădurii și a hățișurilor ei), iar soluția adoptată este, de 
fapt, o soluție fără soluție, o non-soluție, care poate avea, tot așa, în cel mai fericit 
caz, efecte fără efect. În alte împrejurări, mai ales în situații de criză și conflict armat, 
poate duce la catastrofe. 

De aceea, în condițiile de azi, la noi, dar și la alții, mai ales când este vorba de 
probleme de securitate, dar și de chestiuni economice, sociale și politice vitale, a găsi 
și pune în operă o soluție, deși echivalează cu escaladarea Everestului fără colțari și 
fără mască de oxigen, este ca și cum n-ai găsi-o sau, și mai grav, ca și cum ai încălca 
legea, indiferent de conținutul, forma și efectul acelei soluții. De aceea, de multe ori, 
cei în drept să ia decizii nu le iau, sau, dacă totuși le iau, le formulează în așa fel încât 
5  Un stat, când n-are bani dă medalii și, când intră în descompunere, emite cât mai multe legi, spunea un mare 
savant
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să-și reducă la maximum propriile vulnerabilități, să se betoneze cu toate scuturile 
posibile, iar rezolvarea problemei să rămână în coadă de pește, transparentă la orice 
semnificații și opacă la orice posibil reproș. 

În discursurile publice, mai ales pe sticlă, decidenții vorbesc mult și nu spun 
nimic, se agită, măsluiesc și mituiesc cuvintele, le roagă să-l baricadeze pe respectivul 
numai și numai în acele sloganuri care-l fac invulnerabil. De sus și până jos, găsești 
aceeași prolixă încurcătură de ițe din care nu numai că nu se înțelege nimic, dar este 
chiar imposibil să le mai poată cineva descâlci, chiar dacă ar folosi o sabie foarte 
ascuțită  care știe să taie noduri gordiene. 

Acest lucru este valabil și pentru cauzele, realitățile și soluțiile războiului 
din Siria și pentru veșnica problemă a evreilor cu statele arabe vecine, și pentru 
confruntarea de cybermătase de pe falia strategică Marea Neagră – Marea Baltică, 
și pentru programul nuclear al Iranului, și pentru punerea între paranteze a Coreii 
atomice și a liderului ei neîntreg la minte, după cum spun unii, și pentru migrația 
musulmană în capitalele Europei, și pentru războiul împotriva terorismului, și pentru 
guvernarea românească cu veșnica recalculare a tuturor recalculărilor pensiilor, 
salariilor, pașilor făcuți pe dos și baloanelor lansate în vid, și pentru Codurile 
care generează controverse și paradoxuri de te doare mintea, și pentru sistemul 
educațional care se reformează de 27 de ani și tot n-a ajuns nicăieri, dar nu reușește 
să nu producă, nolens-volens, decât un mult prea mare număr de analfabeți și de 
iresponsabili cu diplomă – unii dintre ei deveniți mari mahări sau fel de fel de lideri 
și chiar șefi de clan etc. etc. –, iar noi, oamenii obișnuiți, care vrem soluții, rămânem 
cu vrutul. Pentru că aproape toate soluțiile de până acum, dacă nu chiar toate și chiar 
mai mult decât toate, sunt, de fapt, soluții fără soluții, labirinturi fără labirint, cap 
fără cap, cap fără coadă, sau, și mai corect, coadă fără cap. 

Concluzii

Noi, oamenii, deși am atins o treaptă de civilizație care ne propulsează în 
evul cognocivilizației – civilizația universală a hominienilor, ultima sau poate eterna 
noastră civilizație la care abia de-acum începem să ne apropiem –, rămânem încă 
sub sceptrul imposibilității unor soluții care să ne asigure pacea, securitatea, liniștea 
și prosperitatea. Societatea noastră, a oamenilor, este tot timpul fie divizată, fie 
vulnerabilă, iar pericolele și amenințările care ne fac viața vulnerabilă și greu de trăit 
pentru majoritatea dintre noi, acționează încă într-o deplină libertate. 

Aproape în toate țările de pe Terra nesiguranța pare a avea aceeași talie cu 
siguranța, insecuritatea cu securitatea, războiul cu pacea. Mai mult, în unele lucrări, 
se subliniază chiar că starea de normalitate a omenirii este confruntarea – cea care 
generează, pe lângă remarcabilele ei progrese, și numeroase crize, conflicte și chiar 
războaie de toate felurile – nu, armonia.
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Soluțiile pe care le găsesc (sau nu) oamenii și guvernele lor problemelor cu 
care se confruntă răspund mai mult intereselor decât problemelor. Astfel, realitățile 
cedează locul, mai exact, sunt obligate să cedeze locul reprezentărilor, percepțiilor, 
viziunilor și intereselor, iar efectele încurcă și mai mult lucrurile, întrucât, până 
azi, niciuna din marile probleme ale omenirii nu a fost rezolvată în mod acceptabil. 
Majoritatea oamenilor de pe planetă sunt săraci și își duc viața la limita suportabilității, 
problemele demografice sunt atât de complicate, încât se pare că nimeni nu poarte 
face nimic, armele au atins o asemenea dezvoltare încât, un război ar putea nimici 
întreaga lume și chiar planeta – dar nimeni nu are o soluție pentru a ieși de sub această 
teribilă amenințare –, iar, concomitent cu toate acestea, suporturile conflictualității, 
divizării, soluțiilor absurde, atitudinilor revanșarde, spiritului de dominare strategică, 
refacerii imperiilor de odinioară, inclusiv a unui foarte mare Califat, se amplifică și 
se diversifică. 

Se pare că lumea – deși a atins trepte tehnologice, informaționale, culturale și 
cognitive de neînchipuit cu câteva decenii în urmă – continuă să nu-și înțeleagă pe 
deplin rosturile, să-și accentueze limitele și vulnerabilitățile, trecând mereu dincolo 
de limitele normalității, ale vieții decente, ale respectului celuilalt, ale păstrării 
curate și senine a izvoarelor, durându-și, senină și tenace, una dintre cele mai teribile 
și invizibile angoase, cea a imploziei morale senine și inconștiente a Sinelui. 
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Cercetător George Liviu TELEOACĂ

Rezumat

Întoarcerea la unitate este, poate, șansa refacerii, pe noile coordonate 
ale cunoașterii, a spiritului civilizațiilor de pe Terra. Samuel P. Huntington 
spunea că, dacă va exista un război pe Terra, acesta va fi unul al civilizațiilor. 
Dar,  așa cum a spus-o Arnold J. Toynbee, celebrul autor al lucrării Orașele 
în mișcare, civilizațiile nu sunt omorâte, ci se sinucid. De unde și necesitatea 
reunirii, în primul rând prin păstrătoarea marilor valori ale spiritului și 
sufletului – biserica – în unica rânduială dată de Dumnezeu prin Psalmul 109. 

Cuvinte-cheie: Unica Rânduială, credință, biserică, unitate 

Résumé 

Le retour à l’unité c’est, peut-être, la chance de la reconstruction, sur 
les nouveaux coordonnes de la connaissance, de l’esprit des civilisations de 
la Terre. Samuel P. Huntington écrivait que s’il y aurait une guerre sur la 
Terre, celle-ci sera une guerre des civilisations. Mais, comme disait Arnold 
J. Toynbee, le célèbre auteur du volume : Les villes en mouvement, les 
civilisations ne sont pas tuées ; elles se suicident. D’où résulte la nécessité de 
réunification de l’esprit et de l’âme, premièrement, par l’éternelle gardienne 
des grandes valeurs – l’église –, dans l’unique ordre possible, donne par le 
Dieu par le Psaume 109.  

Mots-clés: Ordre Unique, croyance, église, unité 

PSALMUL 109 ȘI UNITATEA 
EUROPEANĂ

DIN PERSPECTIVA LUI ARNOLD J. TOYNBEE

PSAUME 109 ET L’UNITÉ 
EUROPÉENNE

DE PERSPECTIVE DE L’ARNOLD J. TOYNBEE
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Ca renumit istoric al civilizațiilor, cu un remarcabil simț al realităților 
politice globale, care a și reprezentat guvernul britanic la tratativele de 

pace încheiate, atât după Primul, cât și după cel de Al Doilea Război Mondial, Arnold 
J Toynbee a pus în evidență faptul că reușitele și dăinuirea unei civilizații depind de 
vigoarea bisericii sale, respectiv de pilda vie a preoților săi, de sfințenia, de cultura, de 
zelul lor și, în mod evident, de coeziunea, pe care o imprimă societății prin oficierea 
unuia și aceluiași cult public.   

Acesta este și primul motiv pentru care, de aproape o sută de ani, se depun 
eforturi tot mai ample și mai riguros organizate pentru a reface unitatea lumii 
creștine și, cu toate acestea, rezultatele rămân nesemnificative. Cu multă tristețe, se 
constată că fireștile apeluri la iubire n-au fost susținute și prin necesarele temeiuri 
legice ale Bibliei, fapt ce a lăsat loc pentru gesturi de respingere, urmate apoi de 
măsuri disciplinare și canonice mergând uneori până la caterisire. S-a ajuns astfel la o 
situație mai mult decât regretabilă, fiindcă într-adevăr orice lămurire privind expunerea 
credinţei ortodoxe trebuie făcută în interiorul comuniunii bisericeşti, nu în stare de răzvrătire 
şi dezbinare. De aceea recunoaștem ca neavenite aceste îngrădiri apărute, preponderent, 
ca urmare a unor instigări stimulate din exterior prin agitarea câtorva motive, mai mult 
imaginare, de așa zisă rigoare (acribie) dogmatică. 

Parcurgem o perioadă de prefaceri intense și, ca urmare, este total 
contraproductivă, dar și suspectă, perseverența unora de a declanșa neabătut 
confruntările în locul conlucrărilor menite să conducă la acea soluție de principiu, 
care să asigure unitatea religioasă a lumii pe temeiul prevederilor imuabile ale Sfintei 
Scripturi. Planează asupra noastră uriașele nereușite de până acum, dar ele nu pot 
exclude nevoia de unitate. Evident, pare greu de crezut că după atâtea războaie 
religioase și negocieri sterile ar mai fi rămas nevalorificate prevederi biblice, care să 
fundamenteze drumul nostru spre unitatea religioasă. Și totuși, dincolo de orgoliile 
omenești, aceste prevederi biblice de unitate religioasă așteaptă a fi puse în aplicare 
începând cu acea UNICĂ RÂNDUIALĂ dată de Dumnezeu prin Psalmul 109, psalm 
considerat tot atât de important cât o Evanghelie, fiindcă se referă numai la Mesia 
(Matthew Henry). 

Întrucât, în perioada de început a creștinismului, controversele au fost mai 
mult de natură hristologică și prea puțin de natură ecleziologică, nu se cunosc 
cazuri, în care să fi fost invocată autoritatea acestui Psalm 109. De fapt, preluând în 
succesiune directă, lucrarea Sfinților Apostoli, dar și inspirați de Sfântul Duh, Sfinții 
Părinți au ajuns nemijlocit la ideea că Biserica Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, 
este Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească. Ca orice înțeles firesc, acest adevăr 
al Bisericii Una a fost primit fără rezerve în perioada de început a creștinismului, așa 
încât Sfinții Părinți nu au mai pomenit și în mod explicit strașnica prevedere biblică 
pentru Biserica UNA, al cărui cap este Iisus Hristos. 

Ca urmare, prin nerostirea în mod explicit de către Sfinții Părinți a temeiului 

PUNCTE DE VEDERE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(31)/2017 277

biblic din Psalmul 109 pentru Biserica Una, nici urmașii nu l-au mai pus în evidență, 
considerând suficientă autoritatea sinodală a Sfinților Părinți pentru a mărturisi că 
Biserica lui Iisus Hristos este Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească.

Din nefericire, însă, odată cu trecerea secolelor și datorită unor cauze istorice 
obiective, au apărut situații în care autoritatea Sfinților Părinți a fost tot mai puțin 
receptată, pentru ca, în cele din urmă, unii creștini să pretindă SOLA SCRIPTURA. 
Evident, și ei sunt creștini, sunt frații noștri, pe care îi iubim cu dragoste nefățarnică, 
dar dragostea noastră pentru ei, ca și a lor pentru noi, trebuie să fie întru Domnul, 
respectiv, trebuie să îndeplinească poruncile date de Însuși Mântuitorul Hristos, care 
a subliniat prin repetare că cine iubește pe tată, pe mamă, pe fiu, pe fiică (se poate 
adăuga pe frate) mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine (Mt.10,37). Or, 
acest „nu este vrednic de Mine” situează pe oricine înafara șanselor de mântuire. 
După cum bine se știe, iubirea de aproapele este cea mai mare poruncă, dar numai 
dacă se însoțește cu iubirea pentru Domnul Dumnezeu trăită cu toată inima, cu tot 
sufletul, cu tot cugetul (Mt. 22,37-40), că numai împreună aceste două iubiri cuprind 
toată Legea și proorocii. De aici și datoria de a trăi dragostea pentru toți frații, fie 
heterodocși, fie ortodocși, sub semnul iubirii pentru Mântuitorul, care a precizat „De 
Mă iubiți, păziți poruncile Mele” (In.Cap.14). 

Tot în acest Capitol 14, Iisus ne mai spune: „Eu sunt întru Tatăl și Tatăl este 
întru Mine”, pentru a înțelege încă odată că rânduielile hotărâte de Tatăl se regăsesc 
întru cele arătate de Fiul, care a întărit acest înțeles spunând: „cele ce am auzit de 
la El, Eu acestea le grăiesc în lume..” (In.8,26). În numele acestei împliniri prin 
Fiul, rânduiala pentru Biserica Una dată de Dumnezeu-Tatăl trebuie pusă în aplicare 
neabătut, întrucât Fiul a revalidat importanța Psalmului 109, atunci când a făcut 
trimitere la planul mântuirii noastre întrebându-i pe farisei al cui fiu este Hristosul 
(Mt.22,42-46; Lc.20,41-44; Mc.12,36). Or, dacă Dumnezeu, Tatăl și Fiul prin Sfântul 
Duh, ne-a dat o rânduială, atunci ea este UNA și NUMAI UNA, nu două, nici nouă, 
cu atât mai puțin 99.

Este rânduiala cu pâine și vin numită a lui Melchisedec, pe care trebuie să 
o respectăm cu toții nu doar fiindcă este păstrată prin Sfântă Tradiție de Biserica 
Ortodoxă, ci fiindcă așa ni s-a dat prin jurământul irevocabil al lui Dumnezeu. Dată 
de Dumnezeu cu o solemnitate de excepție, această rânduială are caracter de lege 
imuabilă, chezășie de nestrămutat a Noului Legământ. Ca urmare, unitatea religioasă, 
care a devenit o necesitate stringentă a timpului nostru, nu mai poate rămâne obiect 
de negociere pe orizontala ambițiilor și a neputințelor umane, ci trebuie să se 
înfăptuiască pe verticala spre cer respectând cu toții rânduiala dată de Dumnezeu sub 
jurământul Său irevocabil. Unde-i Legea și Prooroci, nu-i tocmeală. 

Pentru punerea ei în aplicare, Sfânta Scriptură mai oferă și alte referințe. Cu 
privire la omul Melchisedec, Sfânta Scriptură ne spune foarte clar: Melchisedec 
era preotul Dumnezeului celui Preaînalt (Fc.14,18), iar Dumnezeul cel Preaînalt 
este Dumnezeul dumnezeilor (Dt.10,17), care a împărțit neamurile după îngerii 
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săi (Dt.32,8-9), este Unicul Ziditor, care a spus: creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți 
pământul (Fc.1,28). 

Prin decodificarea tetragramei sacre, YHWH, s-a ajuns la Numele Celui 
Preaînalt (Rev. Biserica Ortodoxă Română, Nr.1-3/2006, p.548-549) și apoi urmând 
metoda consacrată (Studii teologice, Nr.1/2007) s-a stabilit locul de origine al 
Numelui Său, origine care se află în Țara Ha-Vilah cea cu aur bun de la Dunărea 
de Jos. Oare nu prin referire la cursul Dunării, care curge ca un vector de la Apus 
la Răsărit, Vechiul Testament a considerat pe deplin edificatoare formularea eliptică 
„spre răsărit” (Fc.2,8), care numai așa ar putea avea sens? Oare, PowerShift-Puterea 
în mișcare definită de Alvin Toffler ne mai lasă timp să ne tot îndoim?

Ca urmare, se cuvine să ne asumăm dovezile pentru a înțelege că Numele 
Celui Preaînalt, dar și rânduiala Sa cu pâine și vin practicată de Melchisedec își 
află originea, dar și continuitatea la Dunărea de Jos. Ca altă dovadă că rânduiala lui 
Melchisedec este chiar rânduiala Celui Preaînalt, Anaforaua de la Barcelona, de la 
sfârșitul secolului trei, arată că cei din Biserica Primară (http://teologie.net/data/pdf/
PP_Anafora-Barcelona.pdf) numeau pâinea și Potirul zidiri ale lui Dumnezeu-Tatăl, 
devenite, la Cina cea de Taină, Trupul și Sângele Celui ce S-a jertfit pe Cruce pentru 
Noul Legământ al Învierii. 

Cu toate că nu a avut conștiința faptului că Vatra Tradiției Primordiale se 
află la Dunărea de Jos, acolo unde odată cu Numele s-a constituit și rânduiala Celui 
Preaînalt, totuși Prof. univ. pr. I. G. Coman a remarcat că geții s-au încreștinat cu 
convingerea că însuși Zamolxe i-a trimis la Hristos (Zamolxis. Un grand problème 
gète). În virtutea aceleiași realități, un alt studiu coordonat de Părintele Galeriu a 
constatat că religia geto-dacilor prezenta elemente favorabile creștinării (Studii 
teologice, p. 616/1976).

Așadar, pe firul unei continuități ce se susține prin coroborarea informațiilor 
anterioare cu cele recente, rânduiala Celui Preaînalt, numită a lui Melchisedec în 
Psalmul 109, se dovedește a fi cea păstrată prin moștenire neîntreruptă la Dunărea de 
Jos. Astfel recunoscută, rânduiala lui Melchisedec poate fi pusă în aplicare conform 
Sfintei Scripturi, în care scris este Juratu-S-a Domnul şi nu-I va părea rău: „Tu 
eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec” (Ps.109,4). Cu precizarea „în 
veac” este pusă în evidență valabilitatea eternă a rânduielii și, implicit, caracterul său 
universal, după cum este și firesc, fiindcă pe temeiul ei se realizează, atât unitatea 
creștină, cât și unitatea religiilor avraamice, care, toate, au același izvor în Avraam. 
Dar, dacă Avraam, venit din Ur-ul Caldeei, a primit prin marea sa credință pâinea și 
Potirul odată cu binecuvântarea de la preotul Celui Preaînalt, atunci și urmașii sunt 
chemați, cu toții, să urmeze credința tatălui pentru a primi binecuvântare, pâinea și 
Potirul după rânduiala lui Melchisedec rămasă vie până azi la Dunărea de Jos. Ca 
dovadă că așa trebuie să urmeze, Iisus Însuși spune: „Dacă aţi fi fiii lui Avraam, aţi 
face faptele lui Avraam.”(In.8,39)

Având în vedere cele de mai sus, dar și alte dovezi de la Dunărea de Jos, 
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așa cum sunt simbolurile de mare autoritate creștină moștenite direct din epoca 
arhaică, rezultă rolul major ce revine Bisericii Ortodoxe Române în refacerea unității 
religioase a lumii pornind de la acest prim temei biblic dat prin Psalmul 109.

Fiindcă există un timp pentru toate (Eccl.3,1-8), iată a venit și vremea să 
ridicăm mărturisirea isihastă la propovăduirea deplină și neabătută, cu timp și fără 
timp (Tim.4,1-5), a temeiurilor biblice, care fundamentează unitatea religioasă a 
lumii. 

În loc de încheiere trebuie să ne reamintim că același Arnold J. Toynbee 
a mai precizat că civilizațiile nu sunt omorâte, ci se sinucid. Prosperă doar acelea 
ale căror elite intelectuale, începând cu cele religioase, se mențin creative în fața 
provocărilor spre a oferi soluții bine primite în toată lumea pentru problemele de 
interes global. Încă mai trebuie să știm că medicul Herman Tristram Engelhardt, 
unul dintre întemeietorii bioeticii americane, (http://www.forum-catolic.cnet.ro/
viewtopic.php?f=16&t=461) a explicat de ce este un act de ură a nu-i chema pe toți la 
Biserica Ortodoxă, în jurul rânduielii celei veșnice a Celui Preaînalt, adică la Sfânta 
Euharistie. „Gustați și vedeți că bun este Domnul” (Ps.33,8). În registrul eshatologic 
mai menționăm cartea esenienilor Midrash Malchizadeq, în care s-a anticipat că anul 
răscumpărării mesianice va fi anul binecuvântării lui Melchisedec (Victor Kernbach). 

București, 24 februarie 2017 
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 Cercetător George Liviu TELEOACĂ

Moto: Toiagul puterii, Ți-l va trimite Yahwe din Sion. (Ps.109)

Rezumat

Restaurată la centrul de specialitate al Muzeului de Istorie din Craiova, 
cârja arhierească a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, Episcop al 
Râmnicului între anii 1705 și 1708, a fost așezată spre închinare alături de 
celelalte Sfinte Moaște în Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea, 
începând cu 20 februarie 2016. 

Cuvinte-cheie: restaurare, cârja arhierească, tradiție primordială

Résumé

Restauré au Centre de spécialité du Musée d’Histoire de Craiova, la 
béquille hiérarchique de Saint Hiérarchique Martyre Antim Ivireanul, Evêque 
de Ramnic entre les années 1705-1708, a été déposé pour révérence a côté 
d’autres reliques saintes dans le Cathédral évêché de Ramnicu Valcea, depuis 
20 février 2016. 

Mots-clefs: restauration, béquille hiérarchique, tradition primordiale
 

Evenimentul de mare solemnitate și evlavie, la care au participat numeroși 
credincioși, preoți, stareți și starețe, dar și episcopi în frunte cu IPSS 

O RESTAURARE ANCORATĂ 
ÎN TRADIȚIA PRIMORDIALĂ 

UNE RESTAURATION ANCREE 
DANS LA TRADITION PRIMORDIALE
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Irineu, Mitropolitul Olteniei, a adus în prim plan imaginea cârjei arhierești restaurate 
(http://ziarullumina.ro/carja-arhiereasca-a-sfantului-antim-ivireanul-la-catedrala-

din-ramnic-109635.html) (Fig.1 cu Fig.2 ca detaliu).   
                                                            

 

Fig.1 și Fig.2

Deosebit de frumoasă și expresivă 
prin culoarea albă și armonia liniilor, ce 
alcătuiesc cele două capete de lup cu ochi 
mari, cu urechi bine evidențiate și cu o amplă 
deschidere a gurii, cârja arhierească purtată de Antim Ivireanul se remarcă, din punct 
de vedere simbolic, prin simplitatea redusă la minimum necesar. Lipsită de cruce sau 
de globul cu cruce, această cârje rămasă de la Antim Ivireanul poartă doar capul de 
lup dublat de simetricul său, cap care devine astfel simbolul cheie pentru heraldica 
reală a cârjei arhierești. Este acel simbol a cărui semnificație fundamentală o păstrează 
apoi toate celelalte cârje arhierești cu alcătuiri mai mult sau mai puțin elaborate, dar 
care poartă în permanență capetele simetrice de lup, este adevărat, uneori mai greu 
de recunoscut datorită tendinței anumitor artiști de a fi cât mai originali în stilizarea 
figurilor. Prin faptul că au existat și există și alte cârje arhierești, care au, doar, 
cele două capete de lup așezate simetric (http://www.peopleofar.com/2012/02/15/
armenian-pastoral-staff/) 
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                                                                                                          Figura 3

Figura 4

                                                                                                                          Figura 5

PUNCTE DE VEDERE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(31)/2017 283

(Fig.3,4,5), cârja arhierească purtată de Sfântul Martir Antim Ivireanul se 
impune ca model de referință, fapt ce respinge abrupt, definitiv și irevocabil ideea 
că cele două figuri ar reprezenta doi șerpi. Cu sau fără simetricul său, capul de lup, 
care nu poate fi confundat în nici un fel cu un cap de șarpe, se dovedește a fi astfel 
simbolul cheie purtând esența semnificației cârjelor arhierești. Pe internet circulă 
numeroase alte imagini asemănătoare celor de mai sus, ce lasă fără obiect absolut 
toate eforturile, atât de larg răspândite, care s-au făcut și se mai fac pentru a susține 
că cele două figuri de la capătul cârjelor arhierești ar reprezenta șerpi. 

Declanșate, dar și întreținute de niște cauze, care treptat vor ieși totuși la 
iveală, aceste eforturi vor să ne convingă cu tot dinadinsul că figurile ar fi șerpi, 
deși au desconsiderat și desconsideră nu numai elocvența prototipului reprezentat de 
modele purtând doar capul de lup, ci chiar cărțile de zoologie, care precizează că, 
fără excepție, șerpii nu au urechi externe, urechi externe nelipsite pe figurile cârjelor 
arhierești. 

 Parcă refuzând recuperarea adevărului prin utilizarea nebănuitelor posibilități 
de documentare, pe care le oferă internetul cu servicii de mare eficiență mai ales 
în domeniul imaginilor, aceste eforturi bizare făcute pentru a promova capul de 
șarpe în locul capului de lup s-au extins în ultima vreme de la literatura teologică 
de specialitate către marele public. Ele sunt promovate, atât prin presa tipărită, cât și 
prin procedee interactive lansate pe forumuri on-line, unde, la umbra anonimatului, 
se perseverează în încercarea de a ne convinge, în proporție de masă, că figurile de 
pe cârja arhierească ortodoxă ar fi capete de șerpi sau orice altceva, dar nu capete 
de lup. Articole în acest sens se întâlnesc și la următoarele link-uri:  http://www.
evilyoshida.com/thread-956.html;  http://www.orthodoxartsjournal.org/the-serpents-
of-orthodoxy/; http://www.mysacredblood.com/blog/the-healing-serpent-and-the-
relegation-of-the-womb http://www.orthodoxanswers.org/orthodox-bishops-have-

a-strange-staff-with-two-snakes-around-a-cross-what-does-it-mean-is-is-not-an-
evil-symbol/; http://stgeorgegoc.org/pastors-corner/fr-ricks-sermons/snakes-and-
serpents etc. 

Chiar și atunci când în loc de cuvântul șarpe este folosit cuvântul dragon, 
acesta ar desemna tot un fel de reptilă, deși, inițial, Dragonul a fost conceput ca 
hieroglifă sacră. Datorită prestigiului desăvârșit, de care s-a bucurat în trecut, a și 
devenit țintă predilectă a unor eforturi subtile de secularizare, care vizează pervertirea 
semnificației sale originare. Pentru a părea credibili în eforturile lor de pervertire, 
unii autori au pretins și pretind că șerpii i-ar reprezenta pe dușmanii credinței învinși 
și supuși de puterea crucii. Există însă cârjele lipsite de cruce, ca cele de mai sus, fapt 
ce anulează această motivare a capetelor zise de șerpi, fiindcă simbolul dușmanilor 
nesupuși crucii, ce lipsește, nu poate fi simbolul puterii arhierești. Înțelegând că o 
asemenea motivare e mult prea superficială, alții autori au încercat să abuzeze de 
autoritatea Bibliei în încercarea de a susține că cele două figuri, care încoronează 
cârja arhierească, ar fi șerpi, trecând, astfel, chiar peste faptul foarte bine cunoscut 
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că Dumnezeu a blestemat șarpele în toate zilele vieții lui fiindcă a fost și rămâne 
începător al păcatului (Fc.3,13-15). Cu prețul acestei prime sfidări de fond a sentinței 
divine unii dintre ei au încercat să susțină că pe cârja arhierească s-ar afla șerpi 
invocând ca argumentare șarpele de aramă ridicat de Moise în pustiu (Nm.21,4-
9), parcă neștiind că Sfântul Grigore de Nazians-Teologul, arătase că „şarpele de 
aramă este spânzurat ca remediu împotriva şerpilor care muşcau, nu ca un tip 
al Celui care a pătimit pentru noi pe cruce, ci ca un antitip” (Sfântul Maxim 
Mărturisitorul, Întrebări și nedumeriri, Editura Doxologia, Iași, 2012, pp.77-78, 
dar și la: https://doxologia.ro/cuvant-de-folos/ce-semnifica-sarpele-de-arama-care-
fost-ridicat-de-moise-pe-stalp-pustie). Or, dacă ar fi să acceptăm, prin reducere la 
absurd, că evidentele capete de lupi, care se cer a fi însușite ca atare, ar reprezenta 
capul șarpelui de aramă, atunci figurile ar purta semnificația de antitip și ca urmare 
nu și-ar putea găsi locul pe cârja arhierească. Încă și mai neinspirați au fost cei care 
au vrut să vadă pe cârja arhierească șarpele, în care se transforma toiagul lui Moise, 
când era aruncat pe pământ, ca dovadă că i-a vorbit Dumnezeu. Alături de alte două 
minuni, îmbolnăvirea/vindecarea de lepră a brațului băgat în sân și transformarea 
în sânge a apei luate din fluviu (Ieș.4,1-9), toiagul se transforma într-un șarpe gata 
să înțepe călcâiul, de care, chiar Moise a fugit. Era deci un șarpe ca orice șarpe 
blestemat de Dumnezeu, care n-ar avea ce să caute pe cârja arhierească, cu atât mai 
mult, cu cât șarpele redevine toiag, așa după cum spune chiar Dumnezeu: „Toiagul 
acesta, care a fost prefăcut în șarpe, ia-l în mâna ta, căci cu el ai să faci minuni” 
(Ieș.4,17). Este evident că toiagul are însușirile miraculoase și nu șarpele. O aceeași 
transformare efemeră în șarpe a mai avut-o toiagul lui Aaron în fața lui Faraon, dar 
și toiegele vrăjitorilor lui Faraon (Ieș.7,15), fapte ce ar plasa stabilirea semnificației 
figurilor de pe cârja arhierească într-o zonă a confuziilor, ce se pot extinde până la 
acuratețea cu care a fost tradusă Biblia, numai fiindcă există unii care vor să vedem 
capete de șerpi în locul celor de lup (https://www.dvartora.ro/in-tora-toiagul-lui-
moshe-se-transforma-in-sarpe-nu-e-mai-corecta-traducerea-qtoiagul-se-transforma-
in-crocodilq-explicand-astfel-de-ce-a-inghitit-acesta-serpii-egipteni/).  

Cel mai adesea, însă, cei care au ajuns să creadă că figurile de pe cârja 
arhierească ar fi capete de șerpi, citează ca motivare biblică a convingerii lor 
îndemnul adresat Apostolilor de Mântuitorul de a fi înțelepți ca șerpii, dar aceasta nu 
este decât o citare trunchiată, căci spune Iisus: „Iată Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi 
în mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii.” (Mt.10,16), 
tocmai pentru a-i feri pe apostoli de vinovăția inițială a șarpelui, iar textul este prea 
clar pentru a nu se înțelege că, în respectul acestui îndemn, pe cârja arhierească ar fi 
trebuit să apară în mod obligatoriu și porumbelul alături de așa zisul șarpe. 

Față-n față cu mărturia obiectivă a imaginilor, toate aceste încercări de a 
impune capul de șarpe în locul capului de lup erau sortite eșecului. Ca eșecuri rămân 
și aceste tentative eșuate de a desprinde cuvântul șarpe de contextul său din Sfânta 
Scriptură, motiv pentru care se cer a fi respinse. Decizia de respingere se consolidează 
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și prin faptul că, în viziunea Sfântului Împărat Constantin cel Mare, inițiatorul și 
coordonatorul Primului Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325, șarpele de pe 
reversul ultimei sale monede, este împuns ca dușman răpus la sol de labarumul 
purtând sigla Păstorului Hristos (Fig.6). De aici și neputința de facto de a fi reabilitat 
statutul șarpelui pentru a mai fi urcat apoi la vârful toiagului în creștinismul bizantin 
direcționat de împărat. În  schimb, capul de lup cu ochii mari, cu urechile lui mari și 
limba hiperbolizată a fost purtat mereu în vârf de  lance (Fig.7).

                  

                                                                                  Figura 6

Figura 7     

Datorită acestor erori, pe care le-am moștenit din trecut, ne aflăm astăzi în 
situația penibilă față de noi înșine, ca și față de semeni, de a recunoaște că, fără să 
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fi luat aminte la evidențele ce ne-au ieșit în cale, am perpetuat greșelile trecutului 
comise voluntar sau involuntar. Cum în Sfânta Scriptură nu există mult invocatul 
dicton „Crede și nu cerceta”, care ne-ar fi motivat inerția, ci îndemnul „cu tot ce 
ai, dobândește priceperea” (Pilde 4,7), acum pregetăm să ne întoarcem pentru a 
îndrepta greșeala, dar Dumnezeu ne cheamă și ne așteaptă să ne întoarcem de la 
greșelile noastre pentru a fi vii (Iez.33,11). 

Să ne întoarcem, așadar, ca să trăim (Iez.18,32), să ne întoarcem pentru 
a îndrepta eroarea, pe care acum o vedem cu toții pe deplin lămuriți de această 
reconstituire a cârjei arhierești purtată la început de secol XVIII de Sfântul Martir 
Antim Ivireanul. Nu se poate să mai spunem cu complicitatea tuturor: „cap de șarpe” 
acestui cap de lup care, prin claritatea simplității sale, ne apropie treptat, pas cu 
pas, de semnificația reală a cârjei arhierești. Pas cu pas, fiindcă la început e doar 
un simplu cap de lup, care primește apoi și penele atât de măiestrit desenate pe 
corpul său, ca în figurile 4 și 5 ajungându-se astfel la a recunoaște aici acel simbol 
alcătuit prin reunirea dintre capul de lup și corpul de pene, ansamblu ce reprezintă 
chiar hieroglifa numită Dragon, care redă sintagma teonimică arhetipală, respectiv 
numele primordial al Unicului Ziditor, nume care a fost strigat mai întâi, în vremea 
lui Enos: „Lui Set de asemenea i s-a născut un fiu şi i-a pus numele Enos. Atunci au 
început oamenii a chema numele Domnului Dumnezeu.” (Fc.4,26). Pentru scump 
Numele Său exprimat de hieroglifa Dragon, hieroglifă purtată pe cârja arhierească 
se cuvine a spune încă odată, așa cum a spus și Prea Cucernicul Părinte Augustin 
Rusu, că simbolica cea mai profundă o are cârja arhierească și ea nu mai poate fi 
interpretată la voia întâmplării (http://ziarullumina.ro/Insemnele-puterii-pietatii-si-
intelepciunii-arhieresti-29512.html). 

Tocmai în legătură cu această profundă simbolică sacră a cârjei arhierești, 
Psalmul 109 a și precizat că „Toiagul puterii, Ți-l va trimite Domnul din Sion”, 
ceea ce înseamnă că dacă Dumnezeu Însuși este Cel care I-a conferit Fiului Său 
toiagul puterii Sale, iar prin Fiul a devenit semnul puterii arhierești, atunci acest toiag 
trebuie să poarte în mod necesar pecetea lui Dumnezeu-Tatăl. Or, tocmai acest cap de 
lup al Dragonului, atestat încă din neoliticul timpuriu în civilizația Vinča (M. Eliade, 
Dacii și lupii), atunci când se puneau bazele Tradiției Primordiale, reprezintă această 
pecete dumnezeiască ce strălucește în partea superioară a cârjei arhierești purtând 
peste milenii ca hieroglifă numele primordial al lui Dumnezeu.  

Ca altă dovadă de netăgăduit că semnificația universală a cârjelor arhierești 
centrează pe ideea hieroglifei Dragon, cu capul său de lup și corpul acoperit de pene, 
s-a păstrat până azi provenind de la mănăstirea cisterciană Clairvaux (Franța) cârja 
arhierească din secolul XII, pe care Dragonul apare chiar în două forme distincte 
din cele câteva apărute în existența sa multimilenară. Deși diferă ca alcătuire, 
semnificația unică a acestor forme se recunoaște cu ușurință fiindcă oricare dintre 
forme reunește simbolic lupul cu pasărea. Orice simbol, în care lupul (uneori leul) 
poartă și organe de pasăre (pene, aripi, cioc etc.) sau în care pasărea poartă părți 
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anatomice de lup (bot, limbă evidentă, labe etc.) reprezintă de fapt un Dragon, chiar 
dacă i se mai spune și grifon. În numele acestei identități dintre Dragon și Grifon, 
Grifonul apare singur pe o cârje arhierească Tau din Alcester (Anglia) (Fig.9), tot așa 
cum apare Dragonul pe multe alte cârje arhierești, aici pe o cârje tau de Limoges din 
secolul XI (Fig.10). Dată fiind semnificația lor identică, Dragonii și Grifonii pot să 
apară și împreună ca pe absida centrala a altarului exterior de la biserica Mânăstirii 
Cotmeana (ante 1385) (Fig.8) (Cătălina Velculescu, Grifoni și trandafiri în vremea 
lui Constantin Brâncoveanu, 2014) realizați de meșteșugari cu o inițiere greu de găsit 
astăzi.                             

 

Figura 8
                                                                                

                                                                                              Figura 9

                                                                                                         Figura  10                               

                               Figura 10
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În mod similar combinația Grifon-Dragon apare pe cârja arhierească de la 
mânăstirea cisterciană din Clairvaux (Fig 11), cârje rămasă după cum se crede de 
la Sfântul Bernard de Clairvaux. Grifonii din buclă se generează unul pe altul, iar 
Dragonul din centrul buclei este reprezentat chiar de lupul cu pene. Pentru buna 
receptare a lupului cu pene deosebit de importantă rămâne cartea abatelui Barrault, 
care fiind realizată înainte de apariția fotografiei a redat prin desen tot ceea fusese 
văzut în mod nemijlocit (Fig.12) (L’abbé Barrault et Arthur Martin, Le baton pastoral, 
Étude archéologique, Paris 1856, p.59). Cu o lupă, penele se văd și în fotografia, 
care are o rezoluție insuficientă pentru a fi mărită mai mult. Pe fotografie s-au putut 
identifica, însă, ghearele lupului, fapt ce elimină confuzia cu mielul, motiv pentru 
care lupului cu pene de pe cârja din Clairvaux i s-a putut asocia lupul cu același desen 
al penelor de pe fragmentul de ceramică din prima jumătate a mileniului I î.Hr., de la 
Budureasca-Mizil, Jud. Prahova, ca altă mărturie directă pentru arhetipul de la care 
provin cârjele cu cap de lup.  

                                  Figura 11  

                                                                                      
                                                                                             
                                                                           Figura 12  
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                                              Figurile 13-14 

Pentru a elimina orice îndoială că Stindardul Dacic cu cap de lup, numit și 
Dragon sau Balaur, reprezintă într-adevăr arhetipul pentru cârjele arhierești cu cap 
de lup, au putut fi grupate artefacte, care redau pas de pas etapele prin care Stindardul 
Dacic fâlfâind devine cârja arhierească de azi. 

Mai întâi se cere a fi reținută această scenă de pe Plăcuța de plumb de la 
Sinaia realizată în epoca lui Burebista (Nr.51 după Dan Romalo), ca dovadă că prin 
caracteristicile sale sacre Stindardul Dacic era obiect de cult utilizat și în ritualuri la 
altar. Cu timpul, însă, corpul Dragonului mișcat de curenții atmosferici a fost realizat 
și în formă rigidizată, așa cum apare pe moneda de aur din anii 250-251 d.Hr., numită 
antonianul lui Traian Decius, în care sunt vizibile capul de lup cu urechile și rândul de 
pene de pe corp realizate sumar după cum permitea tehnologia acelei epoci (Fig.16-
17). Importantă este această trecere de la forma flotantă la forma rigidizată în lungul 
lăncii, prin a cărei îndoire s-a obținut cârja arhierească armeană din anii 1700-1825 al 
cărui cap de lup se remarcă prin ochii mari, prin urechile bine evidențiate, deși sunt 
lăsate pe spate, ca și prin mușcătura amplă specifică lupului (Fig.18).  
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Figura 15   
                     Figura 16  
 
                                                                                  

                             

                                                                            

                                                                                                       Figura 17 
 
                                                                                                         

                                                                                        Figura 18
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După cum se vede, penele au fost realizate cu deosebită migală. Pe decupajul 
mărit (Fig.19), penele sunt asemănătoare prin culoare, dar și prin formă cu penele 
naturale de pe un corb fotografiat la sol (Fig.20), fiindcă pasărea implicată în 
realizarea hieroglifei Dragon este într-adevăr corbul. Există însă și alte moduri de 
a reda penele de corb pe Dragonii care încoronează cârja arhierească. Pentru a le 
recunoaște mai ușor prin comparare urmează câteva asemenea exemple de redare 
oarecum convențională a penelor (Fig.21,22,23).  

        

                                   Figura 19    

 

Figura 20     

                                                                                          Figura 21  
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Figura 22                             

    
Figura 23  
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Deși capul de lup de pe cârja, cu care a slujit Sfântul Martir Antim Ivireanul, 
nu are limbă, pe multe cârje arhierești capul de lup al Dragonului poartă limba 
bine evidențiată sau chiar hiperbolizată, așa cum apare ca model etalon în cazul 
Stindardului Dacic pe Columna lui Traian (Fig.7). Ca parte anatomică a corpului, 
limba este organ pentru a percepe gustul, unul din cele cinci simțuri, dar este și organ 
al vorbirii. Întrucât hieroglifa Dragon redă numele primordial al lui Dumnezeu, care 
se și citește identic cu tetragrama sacră (CURENTUL din 23-24 ian.1999, Unicul 
Ziditor, p.24), se înțelege că, prin hiperbolizarea ei, limba capului de lup poartă 
în sine o anume semnificație heraldică. Este organ al vorbirii și ca urmare limba 
hiperbolizată a Dragonului semnifică Logosul. 

Așadar, heraldica unei cârje arhierești, așa cum a fost, de exemplu, și cârja 
arhierească de la Episcopia Slatinei, exprimă numele primordial al lui Dumnezeu 
prin imaginea hieroglifei Dragon, iar prin limba hiperbolizată și ideea de Logos, 
dar și ideea de cuvânt propovăduitor menit a face cunoscute creștinismul și puterea 
mântuitoare a crucii (Fig.24). 

Figura 24
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În loc de orice altă încheiere, adresez tuturor cititorilor și mai ales celor în 
drept rugămintea de a verifica cu toată exigența cele de mai sus și de a le aprofunda 
pentru a se convinge și singuri, că adevărul este unul și numai unul, iar capul de 
lup al hieroglifei Dragon nu mai poate fi considerat cap de șarpe. După cum s-a 
putut proba, heraldica cârjei arhierești reprezintă pecetea Celui Preaînalt, adică mult 
mai mult decât fireasca înțelepciune a arhiereului. De înțelepciune mai beneficiază 
și alții, dar toiagul autorității pecetluit cu semnul Celui Preaînalt aparține numai și 
numai arhiereului investit de Dumnezeu. 

Ca pecete a Celui Prea Înalt, Dragonul este prin însușirile sale o imagine a 
Verbului Creator cu putere cerească, ordonatoare și creatoare, iar un text ebraic 
vorbește despre Dragonul ceresc ca de un rege aflat pe tron (cf. Jean Chevalier, Alain 
Gheerbrant, Dicționar de simboluri, Ed.Artemis, București 1993, Vol.I, p.461).                                                              

                                                       

 București, 1 septembrie 2017.
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Consideraţii generale

În acest articol vom prezenta RAPORTUL Guvernatorului  Iudeii, PILAT, 
scris de către acesta în limba latină la data de 28 martie a anului 4147 de la creaţiune 
(?!) după răstignirea Mântuitorului şi transmis la Roma Cezarului imperiului roman 
– Tiberiu.

Documentul semnat de PONŢIU PILAT (Majoritatea dintre noi îl cunoaştem 
cu denumirea PILAT DIN PONT; o fi acest PONŢIU prenumele său sau este 
denumirea unui ţinut din Imperiul roman? Cine ştie!) a fost găsit întâmplător în una 
din bibliotecile Vaticanului de către un student german, care a fost la Roma pentru 
studii teologice. Inițial, acesta nu i-a acordat nicio importanță. Ulterior, discutând cu 
un amic englez (W.D. Nahan), acesta din urmă s-a arătat extrem de interesat. Prin 
intervenţiile stăruitoare ale lui W.D. Nahan, acesta îl convinge pe tânărul student din 
Germania să ceară Vaticanului o copie a documentului. Copia documentului a fost 
tradusă în engleză de W.D. Nahan și publicată ulterior într-un cotidian de mare tiraj 
din Anglia.

Preluat şi de alţi cititori amatori de senzaţional, documentul a ajuns să fie şi în 
limba română. Intrând întâmplător în posesia noastră, am considerat că trebuie să-l 
facem cunoscut şi altor concetăţeni de-ai noştri. Cu această ocazie ne întrebăm: Câte 
feţe bisericeşti cunosc documentul? Dacă îl cunosc, de ce nu l-au adus la cunoştinţa 
enoriaşilor lor? De aceea ne-am propus să o facem noi.

RAPORTUL LUI PILAT

Către Cezarul Tiberiu. Nobile Suverane, salutare!

Cauzele care au provocat acea tulburare în Ierusalim, au fost în legătură cu 
Iisus din Nazaret, şi evenimentele care au avut loc în provincia mea acum câteva 
zile au fost de un astfel de caracter care mă face să vi le raportez cu de-amănuntul.

Pentru că eu nu voi fi deloc surprins dacă, în scurgerea timpului acestuia, nu 
se va schimba cu totul soarta naţiunii noastre, căci se pare că în zilele din urmă, zeii 
au încetat de a mai putea fi ispăşiţi. Eu, din partea mea, sunt gata să spun: blestemată 
fie ziua aceea în care eu am urmat pe Valerius Graţius la guvernarea Iudeii.

La sosirea mea în Ierusalim, am luat în primire sala de judecată şi-am 
poruncit să se facă ospăţ mare, la care am invitat pe Tetralhul Galileii, dimpreună 
cu Arhiereul, şi pe toţi oficianţii lui. La ora anunţată, niciunul din oaspeţi nu s-a 
arătat. Aceasta a fost o insultă pentru onoarea mea personală!...Mai târziu, după 
câteva zile a venit la mine Arhiereul ca să-şi ceară scuze. Îmbrăcămintea şi purtarea 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(31)/2017 297

UNIVERS ȘTIINȚIFIC
sa erau grozav de viclene. El pretindea că religiunea sa îl opreşte pe el şi pe supuşii 
lui, de a sta la aceeaşi masă cu romanii şi să închine libaţiuni (ciocniri de pahare) 
cu ei. Eu am crezut că e bine să accept această scuză, dar tot cu acea ocazie m-a 
convins că cei cuceriţi se declară duşmani ai cuceritorilor, şi mi se părea că, dintre 
toate oraşele cucerite, Ierusalimul unul era cel mai greu de cârmuit.

Atât de turbulent era acest popor, încât eu trăiam mereu cu frica să nu 
izbucnească în orice moment o răscoală. Pentru suprimarea ei eu nu aveam însă 
decât o mână de soldaţi şi un singur sutaş.

Am cerut întăriri de la Guvernatorul Siriei, dar acesta m-a informat că şi el 
abia are trupe îndeajuns pentru a-şi apăra provincia sa. O dorinţă nestăpânită de 
cucerire, adică de a ne întinde împărăţia dincolo de mijloacele noastre de apărare, 
mă tem să nu fie o cauză de răsturnare a nobilului nostru guvernământ.

Printre mai multe veşti ce mi-au venit, una m-a interesat în mod deosebit: un 
tânăr – se zicea – a apărut în Galileia, predicând pe un ton blând şi nobil o altă lege, 
în numele lui Dumnezeu ce l-a trimis.

La început mă temeam că acesta să nu fie vreun agitator care să aţâţe poporul  
contra Romanilor, dar nu după mult timp temerile mele au fost spulberate. Iisus din 
Nazaret a vorbit mai mult ca un prieten al Romanilor decât al evreilor.

Trecând într-o zi prin locul ce se chema Siloan, am văzut o mare adunare de 
popor iar în mijlocul ei pe un tânăr care stătea rezemat de un copac şi, în seninătate 
şi calm, predica mulţimii. Mi s-a spus că este Iisus. Era tocmai ce mă aşteptam să 
văd, atât de mare era deosebirea dintre El şi ascutătorii lui. Părul şi barba sa aurie 
îi dădeau o înfăţişare cerească. El părea a fi cam de 30 de ani. N-am văzut în viaţa 
mea o privire atât de senină şi de  dulce, în contrast izbitor între El şi ascultătorii lui, 
cu bărbile lor negre şi feţele întunecate.

Nevoind să-L întrerup prin prezenţa mea, mi-am continuat drumul înainte, 
dar am făcut semn secretarului meu să se asocieze mulţimii şi să asculte ce vorbeşte.

Numele secretarului meu este Naulius. El este stănepotul şefului de spionaj şi 
de conspiraţie, care s-a ascuns în Etruria, aşteptând pe Cătălina. Naulius este un 
vechi băştinaş din Iudeea, astfel că el cunoaşte bine limba ebraică. Îmi este foarte 
devotat şi vrednic de toată încrederea.

Când am sosit şi am intrat în sala de judecată am găsit pe Naulius care mi-a 
istorisit cuvintele auzite de Iisus la Siloan. El mi-a zis: „Niciodată nu am citit în 
cărţi sau în lucrările filosofilor, ceva ce ar semăna predicilor lui Iisus. Unul dintre 
evreii răsculători, dintre care sunt adesea în Ierusalim, l-a întrebat dacă este cu 
cale de a da tribut Cezarului, Iisus a răspuns: „Daţi  Cezarului cele ce se cuvin 
Cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce se cuvine lui Dumnezeu”.

Tocmai din cauza înţelepciunii lui, eu am îngăduit Nazarineanului libertatea, 
pentru că era în puterea mea să-l arestez şi să-l trimit la Pretoriu, dar aceasta ar 
fi fost împotriva dreptății ce a caracterizat întotdeauna pe Romani. Omul acesta 
nu era nici tendențios şi nici răsculător, şi eu l-am ocrotit cu protecţia mea, poate 
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necunoscută lui. El avea libertatea să lucreze, să vorbească şi să facă adunări şi 
să ţină predici poporului şi să-şi aleagă ucenicii, neîmpiedecat de niciun mandat 
pretorian. Dacă s-ar întâmpla însă, ferească-ne zeii, aceasta este doar o presupunere, 
dacă s-ar întâmpla, zic eu, ca religia strămoşilor noştri să fie înlocuită de religia lui 
Iisus, lucrul acesta s-ar datora acelei nobile toleranţe şi prea marii indulgenţe pe 
care le îngăduie Roma. Pe când eu, mizerabil nenorocit, voi fi poate instrumentul pe 
care creştinii îl numesc „Providenţa” prin care să vină peste noi această soartă şi 
destin. Dar libertatea asta nemărginită dată lui Iisus, a indignat tare pe evrei, dar nu 
pe cei săraci ci pe cei bogaţi şi puternici. Într-adevăr, Iisus era foarte aspru cu cei 
din urmă (cu bogaţii) şi de aceasta a fost pentru mine un bun motiv de a nu tulbura 
libertatea Nazarineanului.

Fariseilor şi cărturareilor le zicea: „Voi sunteţi pui de viperă, voi vă 
asemănaţi cu mormintele văruite”; alteori indignat de îngâmfatele postiri şi dăruiri  
ale bogaţilor le spunea că  „doi bani ai unei văduve sărace sunt mai preţuiţi înaintea 
lui Dumnezeu” decât darurile lor bogate. În fiecare zi se făceau plângeri la sala de 
judecată  contra abuzurilor evreilor bogaţi. Eram informaţi că vreo nenorocire o 
să-i omoare cu pietre pe cei care erau numiţi de ei „profeţi”. Şi dacă Pretoriul le va 
refuza plângerea, ei vor face apel la Cezarul!

Conduita mea a fost aprobată de Senat, şi mi s-a promis o întărire de soldaţi, 
după terminarea războiului cu Parţii, fiindcă altfel, eu nu eram în stare să preîntâmpin 
o răscoală. M-am hotărât apoi să iau o măsură, care făgăduia de mai mult, pentru a 
stabili liniştea în oraş, fără a supune Pretoriul la concesiuni umilitoare. Am scris lui 
Iisus, invitându-l la o convorbire cu mine în sala de judecată, şi el a venit.

Precum ştiţi, Nobile Suverane, în venele mele curge sânge iberic amestecat 
cu sânge roman, care nu cunoaşte frica şi este nesupus emoţiilor; mă plimbam prin 
curtea palatului meu, când Nazarineanul apăru şi, când am dat cu ochii de el, mi-a 
părut ca şi cum o mână de fier mi-ar fi legat picioarele de pământ şi tremuram, fără 
voia mea, ca un vinovat, deşi Nazarineanul era calm şi liniştit, ca un nevinovat. 
Când a venit la mine, s-a oprit deodată şi ce printr-un semn, părea că-mi zice: Iată-
mă, am sosit!

Câtva timp eu am rămas încremenit şi priveam cu admirare, respect şi frică, 
asupra acestei figuri de om supranatural, o formă de om, necunoscută numeroşilor 
pictori şi sculptori, care au dat forme la tot felul de zei şi eroi.

„Iisuse i-am zis în cele din urmă şi limba mea gângăvea...Iisuse din Nazaret, 
eu ţi-am dat, timp de trei ani de zile, o mare libertate de vorbire şi rău nu-mi pare.

Cuvintele tale sunt ale unui înţelept, ale unui om învăţat. Nu ştiu dacă tu ai 
citit Socrate şi Platon, dar un lucru îţi spun, că în predicile tale se află o simplitate 
majestuoasă, care te ridică mult mai sus deasupra acestor filosofi. Împăratul este 
informat despre tine şi eu, umilul său reprezentant în această comunitate, sunt foarte 
fericit că ţi-am îngăduit această libertate, de care te bucuri şi tu atât de vrednic. 
Totuşi nu pot ascunde de tine  că predicile tale au stârnit mari şi puternice duşmănii 
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contra ta. Nici aceasta nu este de mirat. Socrate şi-a avut duşmanii săi, şi a căzut 
victima lor. Ai tăi sunt fără îndoială aprinşi  contra ta, din pricina libertăţii pe 
care ţi-o dau. Mă învinuiesc a fi în legătură directă şi unire cu tine, cu scopul de a 
dezbrăca pe evrei de mica putere ce o mai au de la romani. Rugămintea mea deci – 
nu zic puterea mea – este ca tu să fii pe viitor mai cu băgare de seamă şi să eviţi a 
jigni mândria duşmanilor tăi, ca să nu se răscoale populaţia stupidă în contra ta, şi 
să mă silească pe mine să întrebuinţez mijloacele justiţiei...”

Nazarineanu însă a răspuns liniştit: „Prinţ al pământului, cuvintele tale 
nu ies din adevărata înţelepciune. Spune furtunii: stai în mijlocul muntelui, căci 
altfel vei desrădăcina copacii din vale. Furtuna îţi va răspunde: Numai Dumnezeu 
cunoaşte încotro merge furtuna. Adevăr zic ţie, înainte de a înflori rozele Saronului, 
sângele celui drept va fi vărsat...”, continuă el cu emoţie.

Eu i-am zis: „Tu eşti mai preţios mie pentru înţelepciunea ta, decât toţi 
tulburătorii aceştia şi îngâmfaţii de farisei, care abuzează de libertatea dată lor de 
Roma, complotează contra Cezarului şi ne ţin într-o frică continuă, aceşti mizerabili 
neliniştiţi. Ei cunosc că lupul din pădure se-mbracă uneori în lână şi piei de oaie. 
Eu te voi apăra faţă de ei. Palatul meu de justiţie este deschis ţie pentru scăpare...”

Cu nepăsare, clătinându-şi capul, cu un har şi un zâmbet dumnezeiesc, Iisus 
îmi ripostă: „Când ziua aceia va fi sosit, nu va fi scăpare pentru Fiul Omului, nici 
sub pământ. Sălaşul celui drept este acolo, zise el arătând spre cer: ceea ce este scris 
în cărţile profeţilor, trebuie să se împlinească”!

„Tânărule i-am răspuns eu pe un ton moale, tu mă obligi ca simpla mea 
dorinţă să o preschimb în poruncă. Siguranţa provinciilor mele, care este încredinţată 
îngrijirii mele cere asta. Trebuie să arăţi mai multă moderaţie în predicile tale. Nu 
vătăma pe alţii, aceasta îţi poruncesc. Fericirea ta te însoţeşte. Mergi în pace”.

„Prinţ al pământului a răspuns Iisus, nu am venit ca să aduc în lume război ci 
pace şi iubire şi bunăvoinţă. Eu m-am născut în aceeași zi în care Cezarul a dat pace 
lumii romane. Prigonirea nu este de la mine. Eu o aştept de la alţii, şi o voi întâmpina 
în supunere în voinţa Tatălui meu, care mi-a arătat calea. De aceea, restrânge-ţi 
puţin înţelepciunea ta lumească. Nu este în puterea ta, de a aresta victima de la 
picioarele altarului ce ispăşesc”.

După aceste cuvinte el a dispărut ca un nor luminos, după perdelele pretoriului. 
Duşmanii lui Iisus s-au adresat în cele din urmă lui Irod, să se răzbune asupra 
Nazarineanului. Dacă Irod ar fi urmat propria sa înclinare, în această privinţă, el 
ar fi ordonat imediat osânda la moarte a lui Iisus, însă el, deşi mândru de cinstirea 
domniei sale, se temea de senatul Roman, de a nu comite vreo faptă care ar fi 
putut să-i nimicească influenţa sa asupra Senatului, astfel nu luă nicio hotărâre. 
Într-o zi Irod veni la mine în pretoriu. Când s-a ridicat să plece după câteva cuvinte 
neînsemnate, m-a întrebat ce părere am eu despre Iisus Nazarul. Eu i-am spus că 
după părerea mea, Iisus este un mare filosof, după cum unele naţiuni mari adesea 
produc, şi că învăţăturile sale, cu niciun chip, nu pot fi socotite ca fiind eretice sau 
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primejdioase, iar Roma este dispusă a-i îngădui toată libertatea de a vorbi şi este 
îndreptăţit prin faptele sale.

Irod a surâs cu ironie şi salutându-mă, cu respect prefăcut, s-a depărtat.
Se apropia marea sărbătoare a evreilor, conducătorii religioşi plănuiau să se 

folosească de această ocazie  şi de exercitarea populară care are loc întotdeauna, 
la sărbătoarea Paştilor lor. Oraşul era arhiplin de o populaţie turbulentă care 
dorea moartea Nazarineanului. Spionii mei mi-au raportat că Arhiereii şi Fariseii 
întrebuinţează tezaurul templului ca să mituiască în acest scop pe popor. Primejdia 
creştea pe fiecare oră. Am scris atunci la Prefectul Siriei să-mi trimită imediat o sută 
de soldaţi de infanterie şi tot atâţia de cavalerie, dar el a refuzat să-mi trimită. M-am 
văzut atunci rămas singur, numai cu o mână de soldaţi; nişte îmbătrâniţi în mijlocul 
unui oraş răsculat, neputincioşi de a reprima o răscoală şi fiind silit să o tolerez.

Răsculaţii au pus mâna pe Iisus, şi cu toate că ei simţeau că nu au de ce să se 
teamă de pretoriu, crezându-mă alături de conducătorii lor, în privinţa aceasta, au 
continuat să strige: „Răstigneşte-l!”

Trei partide se uniseră împotriva lui Iisus: Irodienii, Saducheii şi Fariseii; 
Saducheii, a căror conduită era sprijinită de două motive: ei urau pe Iisus şi doreau 
să scape de sub jugul roman. Aceştia nu au putut uita niciodată intrarea mea în 
sfântul lor oraş, cu steaguri care purtau chipul împăratului Roman, deşi eu, cu 
acea ocazie, am făcut o greşeală din necunoaşterea legilor lor. Totuşi, în ochii lor, 
profanarea aceasta nu s-a micşorat.

O altă nemulţumire pe care o purtau ei înşişi, era propunerea mea de a 
întrebuinţa o parte din tezaurul templului pentru ridicarea de clădiri publice. Din 
cauza acestei propuneri, ei erau plini de amărăciune.

Fariseii erau duşmanii pe faţă a lui Iisus, şi nu le păsa prea mult de guvernul 
nostru. Ei au fost siliţi să înghită timp de trei ani şi jumătate pilulele amare pe care 
Nazarineanul le arunca în faţa lor, în public, oriunde se ducea, şi fiind prea slabi şi 
sfioşi şi neavând curajul de a lua singuri măsurile dorite, ei au fost bucuroşi de a se 
uni cu Irodienii şi cu Saducheii. Pe lângă cele trei partide, ei mai aveau de luptat 
împotriva unei populaţii îndârjite şi totdeauna gata de a se uni la răscoală şi de a se 
folosi de confuzia şi neînţelegerea ce rezulta din aceasta.

În felul acesta, Iisus a fost târât înaintea Arhiereului şi condamnat la moarte. 
Cu acea ocazie, Casa Arhiereului a săvârşit umilul fapt de supunere; el şi-a trimis 
prizonierul la mine ca să pronunţ eu osânda definitivă, asupra lui.

Eu i-am răspuns că, deoarece Iisus este Galilean afacerea cade sub jurisdicţia 
lui Irod şi am poruncit să-l trimită la el. Acest tetrarh viclean şi-a mărturisit umilinţa, 
pretextând a avea respect faţă de mine, prin sutana Cezarului, mi-a încredinţat mie 
soarta acestui om.

Îndată palatul meu a luat înfăţişarea unei cetăţi ocupate. Fiecare moment ce 
trecea, sporea numărul tulburărilor. Ierusalimul era inundat de populaţia adunată 
de prin munţii Nazaretului. Se pare că toată Iudeea era adunată la Ierusalim.
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Eu îmi luasem de femeie (soţie) o domnișoară dintre gali, care avusese nişte 

descoperiri pentru viitor. Plângând, ea s-a aruncat la picioarele mele şi mi-a zis: 
„Păzeşte-te !. Să nu te atingi de omul acesta, pentru că el este Sfânt! Noaptea 
trecută eu l-am văzut în vis. El umbla deasupra apelor. Zbura pe aripile vântului şi 
vorbea furtunilor şi peştilor mării şi toate erau supuse voinţei lui. Chiar şi râul de 
pe muntele Kidron, curgea plin de sânge. Statuile Cezarului erau pline de murdăria 
Golgotei. Catapetesmele dinlăuntrul templului s-au dărâmat şi soarele s-a întunecat 
ca îmbrăcat în doliu. O! Pilate, rău mare te așteaptă, dacă nu vei asculta sfatul 
femeii tale. Blestemele Senatului Roman! Teme-te de puterea cerului!”

Pe timpul acesta treptele de marmură, gemeau sub greutatea mulţimii, iar 
Nazarineanul era adus iarăşi la mine. Eu am pornit spre sala de judecată, urmat de 
garda mea. Într-un ton aspru, am întrebat pe popor ce vrea!...

„Moartea Nazarineanului” a fost răspunsul.
Pentru ce crimă?” am întrebat eu.
„El a hulit pe Dumnezeu şi a profeţit dărâmarea templului. El se numeşte pe 

sine Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Regele iudeilor”.
Eu le-am spus că justiţia Romană nu pedepseşte asemenea fapte cu moartea.
„Răstigneşte-l, răstigneşte-l!” izbucni însă strigătul de la gloata înfuriată. 

Strigătele gloatei înfuriate zguduiau palatul din temelie. În mijlocul acestei zarve 
nemaipomenite, nu era decât un om liniştit şi calm. ACESTA ERA IISUS DIN 
NAZARET.

După mai multe sforţări, fără rezultate, eu am luat o măsură care pentru 
moment mi s-a părut că va servi ca să-i scap viaţa; am dat poruncă ca el să fie biciuit; 
apoi cerând ligheanul cu apă, eu m-am spălat pe mâini în faţa mulţimii, arătând prin 
aceasta dezaprobarea mea pentru acest fapt. Dar în zadar. Aceşti mizerabili nu s-au 
mulţumit decât cu viaţa lui.

În desele tulburări civile, eu am fost de multe ori martor al furiei popoarelor, 
dar, din câte am văzut, nimic nu se poate asemăna cu aceasta.

Într-adevăr, s-ar putea spune că în această ocazie toate spiritele rele din 
ţinutul infernului  s-au strâns la Ierusalim. Mulțimea părea că nu umblă pe picioare, 
ci umblă pe sus urlând, precum valurile unei mări înfuriate. O mare neastâmpărată 
se întindea la porţile Pretorului până la muntele Sion, cu strigăte, cu fluierături, 
cum nu s-a mai auzit niciodată în istoria Romei.

Ziua s-a întunecat ca un amurg, asemenea celui văzut la moartea lui Iulius 
Cezar cel Mare, care s-a întâmplat tot aşa, la mijlocul lui Martie. Eu, Guvernatorul 
provinciei răsculate, stăteam rezemat de o coloană a palatului meu, gândindu-mă la 
înfricoșătorul fapt al acestor oameni cruzi care târau spre execuţie pe nevinovatul 
Nazarinean.

Toţi dispăruseră din jurul meu. Ierusalimul scosese afară pe locuitorii săi 
care se înşiraseră pe părţile funebre ce conduc spre Geronica (Golgota). Un aer de 
jale şi întristare mă acoperea. Garda mea însoţise pe cavaleri, iar sutaşul pentru a 
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arăta o umbră de putere, se străduia să facă ordine.

Eram lăsat singur şi cu inima zdrobită şi mă gândeam că ceea ce s-a petrecut 
în momentul acesta stătuse mai mult în puterea zeilor, decât în puterea omului.

Deodată se auzi un mare strigăt, ce venea de pe Golgota care părea că este 
adus de vânt şi care anunţa o agonie pe care urechea omenească n-a mai auzit-o 
vreodată. Nori mari, întunecoşi şi negri s-au coborât şi au acoperit aripa templului 
şi, aşezându-se deasupra oraşului, l-a acoperit ca un val, şi un puternic cutremur de 
pământ a zguduit totul.

Atât de înfricoșătoare au fost semnele ce s-au văzut, atât pe ceruri cât şi pe 
pământ, încât se zice că: Dionisie Acropagul ar fi exclamat: „sau că autorul naturii 
suferă, sau că Universul se sfârşeşte.”

Către ceasul dintâi al nopţii, mi-am luat mantaua pe mine şi am pornit pe jos 
în oraş, spre porţile Golgotei. Jertfa era consumată!...

Mulţimea se întorcea în cetate, dar de fapt tot agitată, dar şi posomorâtă şi cu 
feţele lor întunecate şi mohorâte şi disperate.

Mulţi erau cuprinşi de frică şi de remuşcare pentru ceea ce văzuseră. De 
asemenea am văzut pe mica trupă de ostaşi, trecând mâhniţi, iar purtătorii steagului, 
învăluiseră capul în semn de întristare.

Am auzit un ostaş murmurând în cuvinte străine, pe care eu nu le-am înţeles. 
Ici şi colo, se vedeau grupuri de oameni şi femei adunaţi, şi când aruncau privirea 
spre muntele Calvarului rămâneau nemişcaţi, în aşteptarea vreunei alte minuni a 
naturii.

M-am întors în Pretoriu întristat şi plin de gânduri care mă frământau. 
Urcându-mă pe treapta, se puteau vedea stropii de sânge care curseseră de la 
Nazarinean.

După un timp a venit la mine un bătrân, cu o grupă de femei plângând, care 
rămăseseră la poartă, iar el s-a aruncat la picioarele mele plângând amar. L-am 
întrebat ce vrea şi el mi-a zis: „ Eu sunt Iosif din Arimateia, şi am venit să cer de la 
tine îngăduinţa de a îngropa pe Iisus din Nazaret”...

I-am zis: „Cerinţa ta se va împlini”...
Atunci, primind raportul că Iisus este mort, am poruncit lui Naulius să ia cu 

sine ostaşi şi să supravegheze înmormântarea, ca să nu fie împiedecată.
Mai târziu câteva zile, mormântul a fost găsit gol. Ucenicii săi au vestit în 

toată provincia, că Iisus s-a sculat dintre morţi cum prezisese el.
Îmi mai rămăsese numai această datorie, ca să fac cunoscut împăratului 

această întâmplare dezgustătoare şi neobişnuită. Chiar în noaptea aceea, ce a urmat 
catastrofei neaşteptate am început să fac acest raport şi, de către ziuă, s-a auzit un 
sunet de pe Calvar intonând aria Dianei, care a venit la urechile mele!...

Aruncându-mi privirea spre poarta Cezarului am văzut apropiindu-se o trupă 
de soldaţi şi am auzit sunetul trâmbiţei care intona marşul Cezarului. Erau întăririle  
care mi se făgăduiseră, cele două mii de ostaşi aleşi, şi pentru a grăbi sosirea lor, au 
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călătorit toată noaptea.

A fost hotărât de soartă!... am strigat eu cu amărăciune şi frecându-mi 
palmele, ca marea nelegiuire să fie îndeplinită, şi ca pentru scopul de a împiedeca 
răscoala de ieri, trupele de ostaşi să sosească astăzi!!!... Soartă crudă, cum îţi baţi 
joc de soarta muritorilor!

Era prea adevărat ce a strigat Nazarineanul de pe cruce: „S-a sfârşit”.
Acesta este cuprinsul raportului şi rămân al Majestăţii Voastre supus, cu 

respect şi smerenie.

Guvernatorul PONŢIU PILAT
Făcut în Ierusalim în a XXVIII-a zi a lunii Martie,
Anul 4147 de la creațiune
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Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE

Résumé

Le professeur Gheorghe Țițeica est l’un de plus grandes géomètre du 
monde. Sa vie, sa passion pour mathématique et son effort perpétuel, comme 
professeur, comme mathématicien, comme scientifique, sont des qualités 
exemplaire qui l’ont propulse sur un chemin tout à fait spécial de la science 
et de la vie.

Mots-clefs : professeur, mathématique, scientifique  

Le professeur Gheorghe Ţiţeica s-a născut în 
4/17 octombrie 1873, la Drobeta Turnu-Severin. 

A urmat Şcoala primară în oraşul natal, iar liceul la 
Craiova.

În timpul liceului, participa la toate activităţile 
culturale şi îşi îndemna colegii să colaboreze la 
„Revista Şcoalei”. Profesorii au remarcat faptul 
că elevul Gheorghe Ţiţeica manifesta un interes 
deosebit pentru matematică. În publicaţia anterior 
amintită, elevul Gheorghe Ţiţeica a redactat rubrica 
de matematică, publicând pe perioada cât a durat 
revista, douăzeci de probleme. Soluţiile primite de la 
rezolvarea lor tot el le va redacta.

„Revista Şcoalei” este considerată, din punct de 

PROFESORUL GHEORGHE ŢIŢEICA, 
UNUL DINTRE CEI MAI MARI 

GEOMETRI AI LUMII

LE PROFESSEUR GHEORGHE 
ȚIȚEICA, L’UN DE PLUS GRANDE 

GEOMETRE DU MONDE 
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vedere al istoricului revistelor matematice, a doua publicaţie, după revista „Recreaţii 
Ştiinţifice” din Iaşi, care a apărut între anii 1883-1889.

La examenul de bacalaureat (1 septembrie 1892) elevul Gheorghe Ţiţeica 
s-a evidenţiat prin originalitatea răspunsurilor sale. După absolvirea liceului, tânărul 
Gheorghe Ţiţeica vine în Bucureşti. În urma unei burse obţinute datorită pregătirii 
sale temeinice şi a puterii sale de muncă, Gheorghe Ţiţeica urmează matematicile 
în cadrul Universităţii din Bucureşti. Aici îi va cunoaşte pe remarcabilii profesori ai 
acelor vremuri: Spiru Haret, David Emanuel, Constantin Gogu şi se va bucura de 
valoarea lor profesională şi morală.

Studentul Gheorghe Ţiţeica va fi impresionat în mod deosebit de Spiru Haret.
Despre viaţa şi opera genialului dascăl şi patriot român, Spiru Haret, Gheorghe 

Ţiţeica va scrie ulterior o monografie care va rămâne în cultura românească o lucrare 
de referinţă.

Spiritul enciclopedic a lui Gheorghe Ţiţeica se manifesta şi prin preocupările 
pe care acesta le-a avut în alte domenii decât cel al matematicii. Studentul Gheorghe 
Ţiţeica va colabora şi la reviste de profil prin studii literare şi filozofice.

În 1985, va obţine licenţa în matematică şi va fi numit profesor suplinitor la 
Seminarul „Nifon”. Cariera sa avea să înregistreze un alt succes, în anul următor, 
când va promova examenul de capacitate pentru profesorii universitari la „École 
Normale Supérieure” din Paris.

Datorită prestigiului său profesional şi moral, profesorul Gheorghe Ţiţeica a 
fost invitat să susţină cursuri la universităţile din Roma, Bruxelles şi, de câteva ori, 
la Universitatea din Paris.

În anul 1900, profesorul Gheorghe Ţiţeica a fost numit profesor la catedra de 
geometrie a Universităţii din Bucureşti, unde a activat aproape 40 de ani, trecând prin 
toate gradele didactice.

Începând cu 1913 a fost membru al Academiei Române, iar din 1929 a fost 
secretar general al acesteia.

În colaborare cu I. Ionescu, A. Ioachimescu şi V. Cristescu, profesorul 
Gheorghe Ţiţeica a înfiinţat revista „Gazeta matematică”, iar cu G. G. Longinescu 
a înfiinţat publicaţia „Natura” a cărei misiune era să disemineze diverse domenii ale 
ştiinţei.

Împreună cu D. Pompeiu, a editat revista „Matematica”. În 1928, profesorul 
Gheorghe Ţiţeica a predat analiza matematică la Politehnica din Bucureşti.

A fost un exemplu pentru colegii săi în ceea ce priveşte respectul faţă de lege, 
parcurgând etapă cu etapă traseul universitar. A fost Decanul Facultăţii de Ştiinţe, 
Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe, Vicepreşedinte al Societăţii Politehnice, Preşedinte 
al Consiliului Permanent al Ministerului  Instrucţiunii Publice. Printre lucrările care 
au rămas de referinţă în domeniul matematicii menţionăm: Geometria diferenţială 
proiectivă a reţelelor (1924) şi Introducerea în geometria diferenţială proiectivă a 
curbelor (1931).
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A fost al cincilea român după Spiru Haret, David Emanuel, Constantin Gogu şi 

Nicolae Coculescu, care a frecventat cursurile prestigioasei instituţii academice, cea 
mai vestită universitate din lume - „École Normale Supérieure”.

În timpul facultăţii, Gheorghe Ţiţeica şi-a împărţit timpul exclusiv între 
cursuri şi biblioteci pentru aprofundarea cunoştinţelor în domeniul matematicii. A 
fost conştient că fără muncă nu există performanţă în nici un domeniu de activitate, 
cu atât mai mult în cel al matematicii. Nu este suficient să fii inteligent, inteligența 
nu este un privilegiu al divinităţii, ci doar un har, pe care trebuie să-l dezvolţi şi să-l 
cultivi prin muncă şi iar muncă, cu toate sacrificiile şi renunţările ce se impun.

După susţinerea tezei de doctorat, Gheorghe Ţiţeica a considerat că pentru el 
este o datorie de onoare şi profund patriotism, să se întoarcă în ţară şi să-şi exercite 
profesia.

Ca fost student al profesorului francez Gaston Darboux, Gheorghe Ţiţeica 
s-a ocupat în special cu studiul reţelelor din spaţiul cu n dimensiuni definite printr-o 
ecuaţie a lui Laplace.

Profesorul Gheorghe Ţiţeica a fost creatorul unor capitole din geometria 
diferenţială proiectivă şi afină unde a introdus noi clase de suprafeţe curbe şi reţele 
care-i poartă numele.

Preocupările de excepţie ale profesorului Gheorghe Ţiţeica au fost recunoscute 
de colegii săi matematicieni din ţară şi străinătate. Prin numeroasele sale lucrări de 
matematică elementară şi de popularizare a ştiinţei, pe care le-a publicat de-a lungul 
întregii sale vieţi, din păcate prea scurtă, profesorul Gheorghe Ţiţeica a contribuit 
la ridicarea nivelului şi prestigiului învăţământului din România. Datorită lucrărilor 
sale de geometrie diferenţială, publicate în diferite periodice de profil, numele său a 
fost cunoscut şi recunoscut în lumea ştiinţifică. A fost considerat ca fiind unul dintre 
cei mai mari geometri ai lumii.

Ca urmare, profesorul Gheorghe Ţiţeica a fost ale preşedinte al secţiei de 
geometrie la congresele internaţionale de matematică de la Toronto (Canada, 1924), 
Zürich (Elveţia, 1928) şi Oslo (Norvegia, 1936).

A murit la 5 februarie 1938, la 65 de ani, în plină activitate lăsând în urma sa 
regrete şi multe proiecte ştiinţifice neterminate.

Bucureşti,
21.09.2017
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Résumé 

Ce livre c’est une ample étude sur les roches magmatiques des 
Montagnes de l’Ouest de la Roumanie. 

Mots-clefs : études, roches, geomecanique

Autorii, cadre didactice ai Universităţii din Petroşani, au realizat, prin acest 
demers1 un amplu studiu  geomecanic asupra rocilor magmatice din Munţii 

Apuseni, reprezentate prin numeroase varietăţi: gabbrouri, diabaze, granite, diorite, 
riolite, andezite, bazalte, în vederea valorificării acestora în stare brută sau prelucrată 
pentru lucrări inginereşti sau lucrări ornamental-decorative.

Pentru a răspunde cerinţelor şi exigenţelor ştiinţifice, lucrarea este structurată 
în două părţi cu 11 capitole prezentate într-o ordine logică, pentru nuanţarea clară, în 
detaliu a subiectului tratat.

Prima parte a cărţii, una experimentală, precum şi cealaltă parte de interpretare 
a datelor experimentale, întregesc tabloul ştiinţific al abordării teoretice cu cel al 
rezultatelor cercetărilor teoretice şi experimentale în domeniul geomecanicii  efectuate 
de autori în cadrul laboratoarelor de geologie şi geomecanică din Universitatea din 
1 La editura UNIVERSITAS din Petroşani a apărut în 2016 Cartea „GEOMECANICĂ – Încercări şi rezultate pe 
roci magmatice. Studii de caz”.

GEOMECANICA
Încercări şi rezultate pe roci magmatice. Studii de caz

Autori: Ciprian DANCIU şi Grigore BUIA

GEOMECANIQUE
Essais et et resultats sur leas roches magmatique. Etude de cas 

Par Ciprian DANCIU et Grigore BUIA

NOTE DE LECTURĂ



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(31)/2017308

Petroşani.
Modul succint dar logic al subiectului pe care cei doi autori l-au prezentat 

cu rafinament ştiinţific, fac ca această carte să fie accesibilă şi celor care accesează 
pentru prima dată o astfel de temă.

Autorii au încercat să prezinte 
metodele de determinare a caracteristicilor 
geomecanice, de clasificare, evaluare şi 
comparare cu condiţiile de admisibilitate 
date de standardele în vigoare, a rocilor 
analizate.

Lucrarea este utilă tuturor 
specialiştilor din domeniu, reprezentând 
un excelent ghid practic de apreciere a 
calităţiilor rocilor eruptive prezentate, cât şi 
de abordare a valorificării acestora.

Ciprian DANCIU

Absolvent al Universităţii din 
Petroşani, Facultatea de Mine, specializarea 

NOTE DE LECTURĂ
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Geologie minieră, promoţia 2003, doctor în Ştiinţe Inginereşti, domeniul de doctorat 
Mine, Petrol şi Gaze. Actualmente este Şef lucrări în cadul Departamentului de 
Inginerie minieră, Topografie şi Construcţii a Facultăţii de Mine, Universitatea din 
Petroşani. 

Este autor şi coautor a peste 40 de lucrări Ştiinţifice de specialitate publicate 
în ţară şi strinătate, membru în colectivele de cercetare a peste 50 de contracte de 
cercetare. 

Grigore BUIA

Licenţiat în geologie al Universităţii din Bucureşti, 
Facultatea de Geologie-Geografie, Secţia Inginerie 
Geologică şi Geofizică din anul 1980; Doctor în geologie, 
specialitatea „Metalogenie” la Universitatea Bucureşti, din 
1998. Actualmente este profesor universitar al Universităţii 
din Petroşani, Facultatea de Mine, Departamentul de 

Management, Ingineria mediului şi Geologie. 
Este autor şi coautor a 205 lucrări de cercetare ştinţifică publicate, dintre care 

134 lucrări ştiinţifice, 34 lucrări didactice (cursuri de Geologie generală, Geologie 
ambientală, Geologie medicală şi Geologia mediului, Geoecologie şi Management 
ecologic, Geologia mediului înconjurător, Zăcăminte de s.m.u. solide, Geografie 
economică mondială, Ecologie şi protecţia mediului, etc.) şi 37 de contracte de 
cercetare. Peste 90 de lucrări prezentate şi publicate la simpozioane internaţionale şi 
reviste de specialitate din Grecia, Serbia, Bulgaria, Cehia, Franţa, Brazilia, Finlanda, 
Argentina, Marea Britanie, Olanda, Rusia, Ungaria, Lituania, Zambia, Germania, 
Norvegia, Elveţia,  Italia, Letonia, Uruguay, Estonia, Ucraina, Thailanda şi România. 
A efectuat studii profesionale în Sudan, Namibia, Zambia şi Chile.

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.

Ne găsiți la adresa: 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Revista „Univers Strategic”
Splaiul Unirii nr. 176, sectorul 5, Bucureşti
Telefoane: (021(330.70.00; 330.79.11; 330.79.17 Fax: (021)330.87.74
Web: http://iss.ucdc.ro/revista.html  
Email: iss@ucdc.ro sau office@ucdc.ro 
Telefoane redactor șef: 0766.747.305; 0771.573.616, email: vaduvageorge@yahoo.fr  
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Articolele pot fi trimise pe adresa revistei, pe cea  a redactorului şef: 
vaduvageorge@yahoo.fr  și pe cea a secretarului general de redacție:

 av.agata@yahoo.com 

REDACTARE ŞI TEHNOREDACTARE
Gheorghe VĂDUVA

Email: vaduvageorge@yahoo.fr  

RESPONSABIL DE NUMĂR
Gheorghe VĂDUVA

ADRESA
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate
Splaiul Unirii nr. 176, Sectorul 5, Bucureşti

Telefoane: (021)330.70.00; 330.79.11: 330.79.17. Fax: 021.330.87.74
Email: iss@ucdc.ro sau office@ucdc.ro
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