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EDITORIAL

SECURITATE ȘI INSECURITATE, AZI 

SÉCURITÉ ET INSÉCURITÉ, 
AUJOURD’HUI 

Agata Mihaela POPESCU1

Gheorghe VĂDUVA2

Rezumat

Securitatea și insecuritatea sunt două componente ale 
aceluiași întreg, care se supun unui efect de sumă nulă. Când 
crește o componentă, scade cealaltă. Deși ambele formează un 
întreg, managementul lor este extrem de dificil. Orice întreg tinde 
spre o maximă securitate, dar niciodată nu poate atinge acest 
prag. Securitatea, în calitatea ei de echilibru  între puteri, este, 
deopotrivă, o stare și o procesualitate complicată. Nimic nu este 
perfect, dar totul tinde spre perfecțiune, chiar și imperfecțiunea. 

Cuvinte-cheie: securitate, insecuritate, putere, mare 
putere, cyber-putere, 

Résumé

La sécurité et l’insécurité sont deux composantes d’un 
même ensemble, qui subissent un effet de somme nulle. Quand un 
composant grandit, l’autre diminue. Bien que les deux forment 
un tout, leur gestion est extrêmement difficile. Tout tend vers une 
sécurité maximale, mais ne peut jamais atteindre ce seuil. La 
sécurité, en tant qu’équilibre entre les pouvoirs, est également un 
état et une processualité compliqués. Rien n’est parfait, mais tout 
tend à la perfection, même l’imperfection aussi. 

Mots-clefs :  sécurité, insécurité, puissance, grand 
puissance, cyber-puissance

1 Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
2  Academia Oamenilor de Știință din România
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Azi nu mai e ca ieri. Azi e ca azi. Dar orice azi vine din ieri. Cam cu 
aceeași Mărie, dar cu o altfel de pălărie, de fapt și ea, noua, veche 

de când există lumea ca lume. Pentru că, orice s-ar spune, oricâte legi și nelegi 
am avea, oricâți lupi s-ar înveșmânta în piei de oaie, doar Puterea este și, se 
pare, va fi mereu cea care va conta. Desigur, propagandiștii de toate soiurile 
continuă și vor continua, cât îi vor ține bojocii și gura, să clămpănească pe 
strunele lui Demos și ale lui Kratos, în timp ce o parte din ce în ce mai mică 
și mai neînsemnată a lumii în viață va avea răbdare să-i asculte și chiar să-i 
creadă, iar cealaltă parte se va preface că-i ascultă și, mai ales, că-i și aude, 
dar, oricum, nu va înțelege mai nimic. Și nici nu-și va bate capul prea mult 
să înțeleagă. 

Piatra trece, apele rămân… „Bucuroși, le-om duce toate”, zicea Mircea 
din poezia lui Eminescu. Puterea – sub toate formele și formulele ei – va 
domina și își va face toate poftele, nestingherită de nimeni și de nimic, fără 
să-i peste de restul lumii. Restul lumii, chiar dacă reprezintă peste 90 la sută 
din populația lucrătoare și cuvântătoare a Terrei, nu contează. Contează doar 
ce vrea Puterea. Și, neîndoielnic, ea vrea ce a vrut de când există ea pe planeta 
Pământ: putere. Adică stăpânire, dominanță, influență, control și folosire 
discreționară a resurselor, indiferent câte or fi, cum or fi, le cui or fi, în ce țară 
s-ar afla și ce drepturi naturale ar avea ceilalți, cei cărora le aparțin, de drept, 
conform împărțirilor politico-administrative hotărâte de-a lungul istoriei, 
în urma puternicelor războaie și extrem de fragilelor perioade de pace. Ce 
este, cum este și ce cuprinde această Putere, e greu de explicat. Puterea e 
putere și pare a fi de-ajuns. Logica ei e simplă. Deasupra, nimic, sub ea, 
totul. Sau măcar cât se poate, adică foarte, foarte mult. Ea este, deopotrivă, 
fermă, inflexibilă și de piatră, economică, financiară – mai ales, financiară –, 
militară și super-militară, dar și volatilă, cameleonică, pământeană, divină și 
cyber-spațială, multidimensională, cu geometrie fluidă, multirol, plutitoare 
pe orice fel de ocean și aptă pentru orice fel de orizont, perfect adaptabilă 
oricăror condiții. Și, evident, capabilă să ducă totdeauna, zi și noapte, orice 
fel de război – de la cel militar la cel cognitiv, de la cel cu picioarele pe pământ 
la cel cibernetic, de la cel limitat – de joasă, medie sau mare intensitate și 
amploare – la cel nelimitat, oriunde, oricând și oricum. Nu există, pe planeta 
Pământ, putere care să nu aibă în vedere și nici război care să nu se bazeze 
pe o anumită putere. Odinioară, în războaiele antichității, marii comandanți 
militar chinezi împărații chinezi, luau în campaniile lor militare, și savanții. 
Pentru că puterea, fără minți luminate, nu ajunge prea departe. Iar fără elite, 
nu există. Este doar o iluzie sau o furtună care se trezește din senin și piere 
din lipsă de nori.

EDITORIAL
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Toate încercările de până acum de a trece puterea în mâna poporului 
au eșuat tragic. Tot ceea ce s-a reușit vreodată, începând de la Pericle 
încoace, este crearea acelui mecanism înșelător al votului, prin care 
poporul matur, conștient și responsabil, își alege conducătorii. Desigur, nu 
direct, ca odinioară, ci prin sistemul partidelor politice, al candidaturilor, 
al minciunilor, ipocriziilor, amenințărilor, mituirilor și tuturor virtuților 
și metehnelor civilizației pământene, cea care nu a atins încă nivelul de 
dezvoltare, de înțelepciune și de echilibru al naturii care o adăpostește. 

Toate, dar absolut toate poveștile care se îndrugă pământenilor – și 
pe care pământenii le cred, cred că le cred, sau se prefac că le cred, totuna – 
rostogolesc aceleași sloganuri ale valorilor democratice, economiei de piață, 
libertății, prosperității și securității, drepturilor omului, șanselor pentru toți, 
libertăților democratice etc. etc. 

Când se desecretizează unele arhive, iar prostimea – sau măcar 
prostimea intelectuală – află, din ce e scris acolo, o foarte mică parte a unui 
adevăr – și acela relativ (adică fost absolut și, de aceea, pecetluit și înzăvorât 
cu toate lacătele posibile și imposibile), sau, dimpotrivă, adevărul de dincolo 
de adevărurile din văzul lumii, fie nu înțelege mai nimic din ce ar trebui 
să fie de înțeles, fie înțelege doar ce spun sau nu spun managerii tuturor 
adevărurilor reale, imaginare, adevărate sau mincinoase… â

Dar totul a trecut, iar generațiilor cu caș la gură nu le prea pasă de 
adevărurile bunicilor și străbunicilor lor, pentru că, nu-i așa?!, morți „sunt 
cei muriți”… În afară de istorici și de unii cercetători – care se entuziasmează 
de labirinturile unde, în sfârșit, au pătruns și pot reconstitui din pietricele, 
cuvinte și artefacte o lume ce va fi existat –, nimănui nu-i prea pasă. Ce-a 
trecut e bun trecut…

Puterea reține doar ce-i slujește ei, fie ca suporturi pentru clamarea 
unor origini, valori sau rădăcini, fie pentru generarea sau folosirea unor 
mobiluri în susținerea sau proiectarea unor vectori pentru bătăliile de azi, de 
mâine și de poimâine. 

Puterea nu este niciodată putere staționară sau putere încheiată, 
ajunsă la capăt, coaptă și trecută în fruct. Ea, atâta vreme cât există, este 
totdeauna în expansiune. Puterile care nu sunt în expansiune nu există. Sau 
se află doar într-un popas, adică într-o haltă ceva mai mare, sau într-un declin 
metodologic, înainte de a se prăbuși sau înainte de a-și relua expansiunea. E 
drept, expansiunea este și ea de zeci de mii de feluri și configurații. Care mai 
de care mai cu moț și mai sofisticată. Pentru că, de la o vreme, nici puterile nu 
mai sunt lineare și previzibile, ci nelineare și imprevizibile, precum animalele 
mari de pradă. Desigur, și micii prădători sunt nelineari și imprevizibili, dar 
în sfera lor de competență. 

Și chiar dacă toate puterile, indiferent care ar fi și cum ar fi, sunt, în cele 

EDITORIAL
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din urmă, limitate în timp și spațiu, Puterea, ca atare, n-are margini, ci doar 
orizonturi…

Orice putere, în tagma oamenilor, este, în cele din urmă, politică. 
Pentru că oamenii gândesc, își planifică totdeauna acțiunea – chiar și atunci 
când n-au timp să facă planuri complicate, ingenioase și detaliate – au un 
scop și urmăresc sau își propun să urmărească realizarea unor obiective, pe 
diferite orizonturi. 

Politica este expresia concentrată (uneori, și lăbărțată) a interesului, iar 
interesul este ceea ce rezultă din frământarea și sinteza interioară, din lupta 
contrariilor, din cerințe de ființare și de expansiune a ființării în spațiul cu 
resurse. De aceea, interesul este și va fi totdeauna mobilul acțiunii, suportul 
ei motivațional. Nimeni nu acționează pentru că-i vine să acționeze, pentru 
că așa-i dictează ființarea ființei sale, ci determinat de un anumit interes. 
Însă, pentru a acționa, trebuie să ai capacitatea și capabilitatea s-o faci. 
Aceasta înseamnă, desigur, forțe, mijloace, resurse, capacități și capabilități. 
Capacitățile sunt volume și, totodată, resurse date de forțe, mijloace și 
cogniții, dar și capabilitățile țin de forțe, întrucât sunt cunoștințe, deprinderi, 
potențialuri intelectuale și, mai ales, abilități.

Sunt, deci, infinite feluri de putere. Și infinite feluri de politici. Puterea 
la care ne referim noi aici este cea existentă în rândul oamenilor și societății 
omenești de pe planeta Pământ. Ea este deopotrivă, putere politică, putere 
militară, putere economică, putere intelectuală, putere informațională, 
putere a cunoașterii etc. Dar toate aceste tipuri de putere, în acțiune, 
au tipuri și tipologii corespunzătoare de politici decidente, de strategii 
planificatoare și vizionare, de niveluri operaționale (de punere în operă, de 
realizare a dispozitivelor necesare acțiunii tactice) și, în cele din urmă, de 
șaibă, adică de acțiuni propriu-zise, de acțiuni tactice. De aici nu rezultă că, la 
nivel tactic, există doar acțiuni, nu și planuri, politici și resurse, capacități și 
capabilități. Toate acestea există la toate nivelurile acțiunii umane – politic, 
strategic, operațional și tactic – , ele însele apropiindu-se până la contopire, 
iar distincția între ele ține mai mult de înțelegerea și dinamica structurii 
acționale decât de discontinuități și niveluri de presiune. Pentru că este vorba, 
în fond, de acțiunea umană, acțiune prin excelență inovatoare, creativă, toate 
aceste niveluri au, în componența și dinamica lor, trei universuri vectoriale 
care dau dimensiunea, consistența și frumusețea acțiunii umane: universul 
științei; universul experienței și al priceperii; universul artei. 

Fiecare identitate a oamenilor are o anumită putere, pe care și-o 
exprimă în raport cu ceilalți și cu mediul înconjurător, fie sub forma unor 
presiuni de toate felurile, fie sub forma rezistenței la tot soiul de presiuni și/
sau de contracarare și anihilare a acestor presiuni. 

EDITORIAL
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Realiștii, în frunte cu Hans, Morgenthau, întemeietorul realismului, 
cred că raporturile dintre state sunt raporturi de putere. De putere brută, 
esențială, dar și de putere subtilă, adaptabilă la vremuri și vremuiri, dar 
tot putere. Toate celelalte elemente din arhitectura extrem de complicată a 
modernității nu sunt altceva decât labirinturi păzite ferm de proștii leneși, în 
care intră inteligenții harnici și trebăluiesc până redescoperă roata – desigur, 
roata cibernetică, dar tot roată – și pe care le folosesc vizionarii strategic ai 
puterii discreționare, pentru a ține ocupată prostimea și a deturna elitele care 
nu-și cunosc locul în sistem. Iar ei, inventează instituții, teorii și concepte 
care să slujească puterea discreționară, dar nu direct, ci demonstrând, prin 
noile concepte dintr-un Univers paralel, că marea putere nu mai e mar5e 
putere, ci doar o țară ca oricare alta, care se spune Cartei ONU, dreptului 
internațional, recomandărilor instituțiilor – sigurele care pot să ajuta statele, 
inclusiv pe cele4 mari și extrem de puternice, să supraviețuiască într-o lume 
ultrademocratică a interdependențelor. Rețelei și informației în timp real. 
Realiștii sunt convinși că instituțiile acestea nu fac și nu pot face mare lucru 
pentru a crea condițiile necesare stabilității internaționale, chiar dacă s-a 
creat și se impune din ce în ce mai mult iluzia că o pot face și că o fac într-
adevăr. Realiștii susțin că inclusiv aceste instituții sunt un efect al distribuției 
puterii pe plan mondial și nu pot influența marile puteri, ele însele fiind 
create datorită interesului marilor puteri de a-și crea noi instrumente prin 
care, de fapt, să-și imună ceea ce au ele pentru ele și în folosul lor: puterea. 

Așa cum s-a dovedit de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace, 
instituțiile create de marile puteri nu sunt chiar variabile independente, așa 
cum susțin instituționaliștii, și n-au reușit nici să influențeze semnificativ 
comportamentul statelor, nici să prevină războaiele. 

În concepția realiștilor, arena internațională este una brutală, cu reguli 
extrem de dure, chiar dacă, de regulă, se spune altceva. Statele se comportă 
mai degrabă ca parteneri într-o luptă pe care fiecare caută să o câștige. Nu 
este vorba de o competiție, ci de o luptă efectivă, desfășurată după regulile 
războiului. Iar acolo unde există luptă, nu există cooperare. Sau, oricum, 
cooperarea nu se face pe secvențe, pe politic și strategii, ci pe principii, adică, 
mai degrabă, în sațiul cultural. Unde n-ar trebui să existe conflicte, întrucât 
valorile nu sunt conflictuale. Nu valorile produc competiție și războaie, ci 
interesele. 

Dar războiul, în epoca în care trăim, nu se reduce la bătăliile dintre 
armate, ci înseamnă mult mai mult. Statele se războiesc (desigur, simulând 
cooperarea) pentru piețe și resurse, pentru câștiguri financiare și cognitive, 
pentru creiere și forță de muncă, mai exact, pentru aproape orice. Procedurile, 
formele și modalitățile prin care o fac nu sunt neapărat cele armate (deși 
în eșalonul lor strategic de așteptare disuasivă se află armate extrem de 
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puternice, dotate cu tot ce a creat mai teribil noua industrie a zeului Marte 
pe planeta Pământ), ci cuprind negocieri, sancțiuni, presiuni financiare și de 
altă natură, ofensive intempestive și asimetrice ale corporațiilor etc. 

Statele se spionează reciproc, se suspectează reciproce, fiecare căutând, 
ca în orice afacere, să câștige, cinstit sau nu, dar, oricum pe spezele celuilalt. 
Fiecare își cunoaște interesele sale și, de regulă, și le slujește cu ardoare, 
chiar dacă face apel și la compromisuri. De fapt, statele nu se înțeleg perfect 
în mai nimic, așa cum nu se înțeleg nici oamenii. Fiecare încearcă – și va 
încerca mereu – ca, folosindu-se de propria-i putere, să impune celuilalt un 
comportament pe lacul lui, sau, în orice caz, să nu renunțe la interesele sale 
și, mai ales, la drepturile sale. 

La drept vorbind, nici armele nu tac, ci dimpotrivă, se dezvoltă rapid, 
în progresie geometrică și sunt gata în orice moment să declanșeze prăpădul. 
De fapt, l-au și declanșat. Spre exemplu, în 60 de ani de pace (1945-2006), au 
avut loc o mulțime de crize, conflicte armate și războaie care totalizează 747 
de ani.3 Cu alte cuvinte, în fiecare an de pace se află 12 ani de crize, conflicte 
și războaie.

Totuși, se consideră că instituțiile internaționale sunt cele care, la ora 
actuală, dețin puterea – o altfel de putere, mai flexibilă, mai democratică, 
mai accesibilă –, iar această putere democratică și înțeleaptă influențează 
efectiv statele. Instituțiile internaționale par a fi, după opiniile celor care nu 
mai cred în state, un fel de mămici ale statelor, institutori, vătafi moderni 
sau, și mai rău, ciobani internaționali care păzesc turma statelor, considerate 
a fi niște oi nici suficient de înțelepte, nici suficient de îndreptățite să facă ce 
le taie capul. 

Instituțiile, chiar dacă sunt creații ale statelor pentru a le ajuta să 
rezolve problemele dintre ele și să trăiască armonios într-o lume complicată 
și conflictuală – așa cum a fost mereu omenirea, de când există ea –, 
reprezintă o prezență mai mult decât birocratică, o prezență necesară și 
utilă, așa cum sunt totdeauna instrumentele acțiunii eficiente. De aceea, 
John J. Mearsheimer formulează patru întrebări esențiale cu privire la aceste 
instituții:

1. Ce sunt instituțiile?
2. Cum acționează ele pentru a menține pacea și care este logica de 

cauzalitate a fiecărei teorii?
3. Tipurile de logică prin care se arată cum funcționează instituțiile 

sunt, oare, convingătoare?
4. Se sprijină aceste teorii pe dovezi?
În lipsa unor definiți foarte clare pentru aceste instituții și în prezența 

3  Criza, conflictul, războiul, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București 2006, pp. 
394-399
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unora foarte generale, prin care se poate înțelege aproape orice, Mearsheimer 
crede că  instituțiile sunt un set de reguli ce stipulează modalităţile prin care 
statele ar trebui să coopereze şi să concureze între ele. Definiția exprimă 
efectiv rațiunea pentru care s-au constituit aceste instituții în epoca în care 
trăim. De unde rezultă clar că instituțiile nu pot substitui statele. Și nici nu pot 
prelua atribuțiile și competențele acestora, chiar dacă respectivele instituții 
prescriu reguli care sunt negociate și exprimate în cadrul unor acorduri 
internaționale și se concretizează în organizații cu personal și buget propriu. 
Satele sunt însă cele care hotărăsc asupra regulilor pe care și le asumă și 
pe care le respectă sau nu. Instituționaliștii nu cred asta, ci văd instituțiile 
ca pe o formă de putere în această epocă. Instituțiile, ca și organizațiile 
pe care le creează, nu sunt însă identități politice, economice, culturale și 
civilizaționale, așa cum sunt statele, ci doar instrumente de interfață, impuse 
de dinamica fără precedent a vieții politice, economice, sociale și culturale 
internaționale. Ele nu au interese proprii sau, dacă au și astfel de interese, 
acestea nu pot fi decât interese inter-statale sau suprastatale. Și unele și 
altele sunt fie de tranzit, fie de altă natură, dar ambele distrugătoare pentru 
state. Oricum, esența acestor instituții – cel puțin la ora actuală – este cea a 
unei birocrații internaționale, generate de noul nivel de dezvoltare a relațiilor 
internaționale. Or, birocrația – oricât ar fi de necesară pentru o societate – 
nu înseamnă putere, ci instrument al puterii. Al cărei puteri? 

În relațiile internaționale, statele nu se comportă neapărat egoist și 
agresiv, ci în funcție de interesele pe care le au. Iar aceste interese decurg 
din dinamica vieții interioare, din presiunile interne și internaționale, din 
raporturile dintre punctele tari și punctele slabe, din nivelul de risc, definit 
pe intersecția dintre amenințări și vulnerabilitățile la acestea, adică din 
complexitatea existenței și ființării lor pe planetă. De aceea, statele nu doresc 
instrumente de impunere, instrumente care să le domine sau să fie în folosul 
celor care exercită în lume politici și strategii de dominare și influențare, ci 
instrumente care să faciliteze cunoașterea și cooperarea. 

Realismul nu susține o imagine prea optimistă referitoare la politicile 
mondiale și relațiile internaționale. Morgenthau arată că, de fapt, statele 
aspiră către putere (fiecare înțelegând puterea în felul său). Waltz crede că, 
la urma urmei, statele nu vor decât să supraviețuiască, ceea ce înseamnă 
o orientare a acestora către maximizarea securității. Nu este o noutate. 
Dintotdeauna statele au acordat – și acordă – o maximă atenție securității 
lor. Și într-un caz și în celălalt, statele generează și dezvoltă o atenție cu totul 
specială problematicii securității lor. Securitatea reprezintă un element vital 
atât în politicile și strategiile de supraviețuire, cât și în cele de dezvoltare 
durabilă. 

Securitatea este o stare rezultată dintr-un proces continuu de echilibrare 
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a componentelor puterii sistemului și procesului, dar și de optimizare a 
raporturilor lui cu exteriorul. 

Apărarea este o acțiune de urgență, adesea în situații-limită, care se 
manifestă atât defensiv, cât și ofensiv, în situații de criză, de conflict și de 
război. 

Procesualitatea securității este continuă, atât în dimensiunea sa 
endogenă, cât și în cea exogenă. 

Procesualitatea apărării este secvențială, urgentă și vitală. Adeseori, de 
calitatea apărării depinde supraviețuirea sistemului și procesului.

Securitatea și apărarea sunt elemente vitale ale statului. Ele n-au 
dispărut, nu s-au estompat și nu au devenit desuete. Mediul internațional de 
securitate este, de fapt, unul de insecuritate, întrucât dinamica provocărilor, 
pericolelor și amenințărilor și cea a vulnerabilităților statelor la acestea este 
una fluidă și, de aceea, extrem de periculoasă. 

Concepția pesimista a realiștilor se exprimă prin cele cinci ipoteze ale 
realismului privind sistemul internațional (în măsura în care putem vorbi de 
un sistem internațional de state sau bazat pe state):

1. Caracterul anarhic al sistemului internațional, dar nu în sens de 
haotic sau dezordonat, ci pentru că statele sunt independente, suverane, 
iar comportamentul lor nu este unul ordonat sau dirijat, întrucât deasupra 
statelor nu există nimic, instituțiile și organizațiile internaționale fiind, fe 
fapt, interstatale și nu suprastatale;

2. Statele posedă o anumită capacitate militară ofensivă care le oferă 
mijloacele necesare pentru a se ataca și chiar pentru a se distruge reciproc, 
iar această capacitate atinge astăzi cote nemaiîntâlnite niciodată pe Terra;

3. Statele nu pot fi niciodată sigure de intențiile celorlalte state (nici un 
stat nu poate garanta că alt stat nu-și va folosi capacitatea militară ofensivă 
împotriva sa);

4. Supraviețuirea este motivul de bază al comportamentului statelor și, 
în acest sens, statele trebuie să fie suverane și să-și mențină suveranitatea;

5. Statele raționează strategic asupra modului în care pot supraviețui 
în sistemul internațional, dar se pot, de multe ori, înșela asupra potențialilor 
adversari, întrucât statele își disimulează comportamentul ofensiv. 

Nu există, pe planetă, nicio armată ofensivă. Toate armatele și toate 
doctrinele sunt defensive. Dar noțiuni precum acțiune preventivă, acțiune 
preemptivă, apărare activă, apărare înaintată etc. nu sunt altceva decât 
concepte acoperitoare pentru caracterul ofensiv al celor mai multe armate de 
pe planeta Pământ. 

Din aceste ipotezele enunțate mai sus, care stau la baza concepției 
realiștilor de ieri și de azi,  rezultă trei tipare principale de comportament:

1. Statele din sistemul internațional actual bazat pe state se tem unele de 
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altele, iar nivelul de teamă dintre ele, oricâte asigurări și tratate de colaborare 
s-ar încheia și oricât de bine ar fi mascat de diplomație, nu poate fi niciodată 
nesemnificativ. Competiția politică dintre state este mult mai periculoasă 
decât competiția de piață, întrucât ea  poate duce la război, chiar dacă toate 
documentele internaționale și Carta ONU interzic războiul de agresiune, iar, 
în absența acestuia (întrucât este interzic), războiul de apărare nu ar mai 
avea sens.

2. Fiecare stat din sistemul internațional are ca obiectiv strategic vital 
să-și asigure propria supraviețuire. Celelalte state, în logica realismului, pot 
fi și sunt considerate un pericol și, în anumite situații, chiar o amenințare 
pentru fiecare dintre ele, întrucât nu există o autoritate supremă care să le 
controleze și să le impună un anumit tip de comportament. Și chiar dacă o 
astfel de autoritate ar exista, ea nu va putea avea, practic, nici un cuvânt de 
spus, în actualele condiții, fără garanția marilor puteri și a celorlalte state. 
Nimeni nu poate avea o asemenea forță care să-i asigure dominanța strategică 
asupra tuturor statelor și, mai ales, supunerea acestora unei asemenea 
logici. Uniunea Europeană și NATO nu sunt suveranități, ci organizații de 
state suverane care-și garantează reciproc, prin tratatele de constituire, 
prin politici și concepte strategice, securitatea și apărarea. Fiecare stat se 
comportă, totuși, potrivit intereselor sale, chiar dacă își asumă participarea 
la gestionarea crizelor și conflictelor, la securitatea comună și la apărarea 
colectivă.

3. Statele din sistemul internațional încearcă să-și maximizeze poziția 
de putere față de alte state, puterea militară fiind cea mai sigură modalitate 
de a asigura supraviețuirea într-o lume periculoasă. Teorii precum cele ale 
suprasaturației cu mijloace militare, ale distrugerii reciproce, ale dezvoltării 
armelor în așa fel încât ele fac imposibil războiul, nu rezistă unei analize 
realiste. Deși se vehiculează de mai mult vreme și par foarte convingătoare 
pentru pacifiști, nici un stat nu a renunțat vreodată nici la puterea sa militară, 
nici la doctrinele militare, nici la sisteme de alianțe și coaliții, care să-i 
sporească această putere și să-l pună la adăpost. 

Cooperarea în viziunea realismului este promovată și, în același timp, 
restricționată de doi factori inhibitori: câștigul relativ și preocuparea față de 
înșelăciune.

Este și motivul pentru care se constituie alianțe, organizații regionale 
de cooperare etc. 

Instituționalismul se exprimă, azi, prin trei teorii importante: 
instituționalismul liberal; securitatea colectivă; teoria critică.

Instituţionalismul liberal este nu este o teorie foarte ambițioasă.4 
4  Hans J. Morgenthau, Politica între naţiuni. Lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Editura Poli-
rom, 2007, p. 588
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Prin această teorie, se susține că o mai bună colaborare economică dintre 
state ar reduce pericolul de război. Dar înșelăciunea nu permite acest lucru. 
Sau, oricum, îl împiedică. Acest tip de instituționalism susține că obstacolul 
acesta ar trebui înlăturat, iar statele să fie obligate să aibă încredere unele în 
altele, printr-un fel de cod acceptat de toate. Acest cod ar duce la diminuarea 
tensiunilor dintre state. S-au încercat sute de variante, dar niciuna n-a adus 
statele la același gen de conduită, nici chiar Tratatul de la Lisabona pentru 
statele Uniunii Europene, întrucât, este foarte complicat să reduci diversitatea 
și paleta infinitelor interese la o unitate normativă. Este o utopie să credem că 
lumea va fi vreodată unitară și non-conflictuală. Universul însuși, oricât ar fi 
el de Univers și de unitar, este, în același timp, și conflictual. Altfel ar ajunge 
la entropie zero și ar pieri. Iar războiul… Ar putea fi prevenit, în anumite 
condiții, cel al armelor distrugătoare, dar ce te faci cu războiul economic, 
cu cel mediatic, cu cel cibernetic, cu cel nelimitat?... De aici nu rezultă că 
astfel de reguli, care ar putea fi binevenite (la urma urmei, și drumul spre 
iad poate fi pavat cu bune intenții), afectează suveranitatea statelor, ci doar 
faptul că trebuie ca, în relațiile dintre ele, să respecte niște reguli care ar 
reduce tensiunile și ar preveni conflictul și chiar războiul. S-a întâmplat oare 
vreodată așa-ceva în istoria omenirii?!

Securitatea colectivă se referă în mod direct la colectivizarea puteri și, 
pe această bază, și la problematica modalităților de prevenire a războiului. 
Forța joacă un rol important în politica mondială – chiar dacă o astfel de 
politică n-ar trebui să se bazeze pe forță sau pe amenințarea cu forța –, iar 
statele trebuie să se protejeze împotriva eventualilor agresori, așa cum rezultă 
și din art. 51 al Cartei ONU. Dar chiar și art. 51 dă dreptul Consiliului de 
Securitate, îndeosebi celor cinci membri permanenți – China, Franța, Marea 
Britanie, Rusia și Satele Unite – să întreprindă „oricând acțiunile pe care 
le vor socoti necesare pentru menținerea sau restabilirea păcii și securității 
internaționale”.5 Trei norme antirealiste arată că amenințarea conflictului 
poate fi mult redusă dacă: a) statele resping ideea utilizării forței pentru 
a schimba statu-quo-ul; b)  statele nu trebuie să se comporte în funcție de 
interesul lor îngust, pentru a face față statelor care încalcă norma și amenință 
cu războiul sau chiar îl declanșează; c) statele trebuie să aibă încredere că și 
celelalte state vor renunța la folosirea forței. 

Aceste norme au un grad substanțial de utopie, întrucât este greu de 
crezut că statele, mai ales marile puteri, vor renunța vreodată putere, mai 
ales la puterea militară, de dragul menținerii păcii. Deocamdată, aceste 
norme sunt valabile, într-un fel, în relațiile dintre marile puteri nucleare, 
nu și pentru restul lumii și, mai ales, nu și atunci când pun în mișcare art. 
51 pentru a rezolva un conflict care nu le privește direct, dar care poate 
5   Carta ONU, art. 51.
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amenința securitatea unei regiuni sau a unei zone strategice importante (a se 
vedea cazul războiului împotriva Irakului din 1991, continuat în 2003, dar și 
al războiului din Libia, din Siria și șirului războaielor din „Primăvara arabă” 
etc.). 

Teoria critică dorește să instaureze cooperarea și pacea autentică. 
Această teorie ar consta în modul cum gândim și cum vorbim despre politica 
internațională. În discurs constă puterea. Teoria critică doar critică. Și atât. 
Ea nu are soluții, ci speră, așa cum se exprima plastic Richard Asthley, ca, 
spărgând sferele realismului care a dominat și încă domină lumea relațiilor 
internaționale, să se vadă ce nu a fost bun acolo și, din aceasta, pot rezulta 
soluții. Chiar dacă soluțiile nu vin doar din vorbe și nici măcar doar din fapte. 

Instituționalismul liberal are dreptate în ceea ce privește trișatul 
în relațiile economice. Dar el ignoră cealaltă barieră majoră și anume 
considerațiile despre câștigurile relative. Statele operează cu câștiguri 
absolute. Fiecare stat este preocupat de modul în care strategia oponentului 
său îi va afecte câștigurile proprii, dar nu cât de mult câștigă una dintre tabere 
față de cealaltă. Instituționaliștii liberali afirmă că teoria lor este valabilă în 
domeniul economic și nu în cel militar, dar forța militară contează semnificativ 
în relațiile economice, așa cum și domeniul economic contează semnificativ 
în crearea și menținerea puterii militare. Așadar, câștigurile relative sunt 
importante atât pentru domeniul economic, cât și pentru cel militar. Există 
și alte teorii care sunt preocupate de problema câștigurilor relative. Spre 
exemplu, teoria comerțului strategic oferă o argumentare economică, în 
sensul că statele trebuie să-și susțină firmele pentru a dobândi un avantaj în 
competiție cu țările rivale, acesta fiind cel mai bun mod de a asigura securitate 
și prosperitatea economică națională. Instituționaliștii liberali argumentează, 
la rândul lor, că, dacă statele nu trișează în relațiile economice, atunci nu 
are sens să se discute despre câștigurile relative. Chiar dacă înșelăciunea 
ar fi eliminată, statele tot vor fi preocupate de câștigurile relative, întrucât 
diferențele de profit vor fi transferate în avantaje militare folosite pentru 
descurajare, coerciție și chiar agresiune. Deși câștigurile relative nu ar fi 
trebuit să aibă relevanță pentru țările din Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE), și în cadrul țărilor occidentale câștigurile 
relative au contat în relațiile dintre ele. Există trei studii importante în acest 
sens. Stephen Krasner a studiat eforturile de cooperare din diferite sectoare 
ale industriei internaționale de comunicații. Statele nu erau preocupate 
aproape de loc de trișat, dar erau foarte îngrijorate de câștigurile relative. 
Această constatare l-a dus la concluzia că „instituționalismul liberal nu este 
relevant pentru comunicațiile globale”. Grieco a studiat eforturile americane 
și pe cele ale Comunității Europene  de a implementa, sub auspiciile GATT, 
acordurile referitoare la barierele nontarifare în calea comerțului.  El a 
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remarcat că nu preocuparea legală de înșelăciune a dus la succes, ci interesul 
față de distribuția câștigurilor. Michael Mastanduno relevă că problema 
câștigurilor relative a fost un factor important în modelarea politicii SUA față 
de Japonia în cazul avionului de vânătoare FSX, în cel al sateliților și în cel al 
televiziunii de înaltă rezoluție.6 

Preocupările pentru câștigurile relative nu sunt incompatibile cu 
cooperarea, dar constituie un obstacol în calea acesteia și, de aceea, trebuie 
luate în calcul atunci când se dezvoltă o teorie a cooperării între state. 

Teoria securităţii colective conține două erori majore care țin de 
componenta importantă a încrederii. Teoria securității colective nu oferă o 
explicație acceptabilă asupra modului în care statele își depășesc temerile 
ancestrale și ajung să aibă încredere unele în altele. Realismul susține că 
ele se tem, întrucât operează într-o structură internațională anarhică, cu 
numeroase evoluții imprevizibile și chiar haotice. Mai mult, adepții securității 
coective susțin reducerea masivă a armamentelor, dar recunosc că statele 
trebuie să-și mențină o suficientă capacitate ofensivă pentru a se apăra în 
caz de agresiune. Nici un stat nu poate fi complet sigur de intenția celorlalte, 
oricâte garanții de securitate i s-ar acorda. Și acest lucru nu neapărat pentru 
că unele dintre state ar fi agresive iar altele nu, ci pentru motivul că, într-o 
structură internațională de state suverane, fiecare având politici și strategii în 
funcție de interesele sale, în care evoluțiile relațiilor dintre ele au determinări 
foarte complexe, atitudinile statelor variază în funcție de dinamica realității, 
de sistemele de presiuni, provocări, pericole și amenințări la adresa lor, de 
vulnerabilitățile la acestea și de nivelul de risc. Unul sau mai multe state ar 
putea respinge teoria securității colective, comportându-se agresiv. 

Mai există însă un motiv pentru care statele nu pot avea încredere 
deplină într-un sistem de securitate colectivă. Claude arăta că securitatea 
colectivă cere îndeplinirea unor condiții extraordinar de complexe.7 Au fost 
identificate următoarele nouă:

1. Statele trebuie să distingă clar între agresor și victimă, pentru a putea 
să funcționeze, ori, acest lucru este foarte greu, întrucât, mai ales în timp de 
criză, această identificare este foarte dificilă (spre exemplu, nici până acum nu 
se știe foarte exact care dintre marile puteri este vinovată pentru declanșarea 
Primului Război Mondial și, probabil, nici în legătură cu declanșarea celui 
de-Al Doilea Război Mondial lucrurile nu sunt atât de clare, cum par ele în 
acest moment).

6  Apud Hans J. Morgenthau, Politica între naţiuni. Lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Editura 
Polirom, 2007, p. 592, Krasne, „Global comunication and National Power”, pp. 336-366; Grieco, „Coope-
ration Among Nation, și Michael Mastanduno, De Relative Gains Matter? America’s Response to Japane-
se Industrial Policy”, International Security, vol. 16. Nr. 1 (vare 1991), pp. 73-113.
7   Apud Hans J. Morgenthau, Politica între naţiuni. Lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Editura 
Polirom, 2007, p. 592, Laude, Swards into Plowshares, p. 250.
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2. Teoria spune că orice fel de agresiune este un lucru rău. Există însă 
exemple care, cel puțin dintr-o anumită perspectivă, arată că agresiunea nu 
pare un lucru chiar atât de rău (statele predominant ofensive au o mulțime 
de exemple și de argumente în sprijinul agresiunii ca fapt pozitiv).

3. Sunt state care se află în relații de prietenie din rațiuni istorice și 
ideologice. Este greu de presupus, spre exemplu, că Statele Unite ar utiliza 
vreodată forța împotriva Marii Britanii sau a Israelului, chiar dacă aceste 
state ar fi considerate agresoare. Dimpotrivă, Statele Unite au sprijinit Marea 
Britanie în Războiul din Falkland, iar ripostele disproporționate ale Israelului 
din Fâșia Gaza nu au produs o reacție de condamnare sau de respingere din 
partea Statelor Unite.

4. Există dușmănii tradiționale între unele state, care complică 
eforturile privind securitatea colectivă.

5. Chiar dacă statele cad de acord să reziste în mod colectiv unei 
agresiuni, este dificil de stabilit contribuțiile. Se poartă și acum discuții 
serioase între Statele Unite și Europa privind contribuția la efortul Alianței 
și la punerea în aplicare a conceptului strategic, dar și pe tema bugetelor 
apărării.

6. Garantarea unei reacții rapide la agresiune, în cadrul securității 
colective, este dificilă. Nu se poate prevedea cu exactitate care vor fi grupările 
de state și coalițiile în caz de conflict. Statele Unite au avut nevoie de peste 
șase luni pentru a forma coaliția care a eliberat Kuweitul de sub ocupația lui 
Saddam Hussein. 

7. Se apreciază că, probabil, statele vor ezita să se alăture unui efort de 
securitate colectivă, deoarece sistemul transformă orice conflict local în unul 
internațional. Soluția o reprezintă izolarea zonei, așa cum s-a procedat în 
cazul războaielor din spațiul fostei Iugoslavii. Or, securitatea colectivă implică 
extinderea, chiar dacă urmărește izolarea zonei și soluționarea conflictului.

8. Ideea că statele trebuie să răspundă automat la agresiune afectează 
suveranitatea statelor și va fi, deci, greu de acceptat. Experiența actuală arată 
că statele care participă efectiv cu forțe la gestionarea crizelor și conflictelor 
acționează și reacționează diferit în acceptarea soluțiilor propuse de 
comandamentele internaționale. Deciziile care se iau în cadrul organismelor 
internaționale sau al instituțiilor responsabile cu gestionarea conflictualității 
trebuie să aibă girul parlamentelor naționale, iar această procedură 
îngreunează acțiunea propriu-zisă. 

9. Există contradicții în ceea ce privește pozițiile și atitudinile 
referitoare la utilizarea forței. Acestea ridică semne de întrebare în legătură 
cu disponibilitatea statelor de a veni într-adevăr în ajutorul celui care îl 
solicită sau are nevoie de el. 

După cum observăm, toate cele nouă condiții sunt formulate în 
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termeni categorici, ca și cum poziția statelor în probleme ce țin de relațiile 
internaționale, de participarea efectivă la gestionarea crizelor și conflictelor, 
de acțiunea în Uniunea Europeană și în NATO, în organizații internaționale 
sau regionale ar fi una inflexibilă, bazată pe un interes național decupat 
din sfera celorlalte realități și interese, fără a se ține seama de dinamica 
intereselor celorlalte state, inclusiv a celor comune ce țin de arealul geopolitic 
și geostrategic, de mediul geografic, de protecția mediului, de valorificarea 
resurselor, de comportamentul la calamități și dezastre, de caracteristicile 
mediului internațional de securitate, de drepturile omului, de protecția vieții 
etc.  

Toate teoriile, inclusiv cele constructiviste, partajează realitatea 
statelor și relațiilor dintre ele, o supun unor analize care duc la concluzii 
dintre cele mai interesante privind conceptul de suveranitate, de putere, de 
securitate și apărare și nu numai. Samuel Barkin, examinând epistemologia 
constructivistă și teoria realistă clasică, arată că, în realitate, acestea sunt 
compatibile, chiar dacă unii dintre constructiviști le consideră altfel.8  
Constructiviștii cred că metoda lor sau scopul lor constă în construcția 
socială a politicii internaționale. Cele două epistemologii constructiviste, 
una care admite faptul empiric (o realitate care poate fi studiată empiric), 
alta care consideră că nu există o adevărată realitate descoperită prin studiu 
empiric) sunt cunoscute drept constructivism „neoclasic” și constructivism 
„postmodern”. Constructivismul aduce trei acuzații realismului: 1) că pune 
accentul pe capacitățile materiale; 2) că are o concepție materialistă despre 
natura umană; 3) că este empirist. 

În realitate, realismul chiar are în vedere realitatea frustă și complicată 
a relațiilor dintre state, într-o epocă în care, ce-i drept, totul se construiește 
și reconstruiește sub presiunea rețelei, a spațiului cognitiv, a noilor sisteme 
de valori și, mai ales, a ofensivei corporațiilor și bătăliei acerbe pentru piețe 
și resurse, pentru dominanță și putere discreționară. Aceste bătălii sunt 
camuflate în tratate, acorduri și cuvinte de tot felul, dar ele nu ajută cu 
nimic la controlul și diminuarea puterii marilor puteri, la înarmarea efectivă 
a planetei, la exodul de populații, la adâncirea faliilor strategice dintre 
civilizații, la degradarea mediului internațional de securitate și la multe alte 
provocări, pericole, amenințări și, mai ales, vulnerabilități la acestea. 

Epoca hipersonică abia a început. Chiar dacă nu a fost consemnată ca 
atare. 

Puterea continuă să crească și nu are nici un fel de intenție de a se 
dispersa, de a se democratiza sau de a se demoniza. Și cu atât mai puțin de a 
aparține poporului. 

Puterea dintr-un stat, în epoca democrațiilor liberale sau de care 
8  J. Samuel Barkin, Realist Constructivism, în International  Studies Review, Vol. 5, 2003, pp. 325-342.
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or fi, ar trebui să aparțină poporului și să fie manifestată prin atotputernicia 
votului suveran. Că nu este așa, o spun vremurile de azi de pretutindeni.

Se spune că, într-un stat democratic, puterea nu este nici discreționară, 
nici dictatorială, nici monoputere, nici cvasiputere. Ea aparține poporului 
suveran și se manifestă prin instituțiile constituite din reprezentanții aleși în 
mod democratic sau numiți conform legii.

Această putere, între-un stat, este un triptic: Puterea legislativă 
(Parlamentul), Puterea executivă (Guvernul) și Puterea judecătorească 
(Justiția). 

Fiecare dintre acestea are atribuții precise și competențe pe 
măsură. Niciuna dintre ele nu este putere absolută, nici putere suverană 
– suveranitatea aparține poporului –, ci doar legislativă (care generează 
legi), executivă (care guvernează, potrivit acestor legi) și judecătorească 
(care judecă potrivit acestor legi). Niciuna dintre aceste puteri nu este de 
capul ei, ci, dimpotrivă, este strict legată de celelalte două și trebuie să dea 
socoteală atât celorlalte două, cât și poporului. Parlamentul controlează 
executivul asupra modului în care pune în operă legile privind guvernarea 
țării și activitatea instituțiilor și Puterea judecătorească asupra modului în 
care aplică legile țării în actul de Justiție. Executivul controlează Legiuitorul 
asupra modului în care respectă principiile și realitățile țării în mecanismele 
generării legilor, iar Justiția controlează cele două puteri (legiuitoare și 
executivă) prin norma de drept. Pentru că nimeni, nici măcar legiuitorul, 
nu poate fi în afara legii. Dar Justiția, arogantă, imatură, fixistă și incultă, 
evident atunci când este așa și acolo unde este așa – și mai tot timpul și cam 
peste tot în lumea asta este așa, pentru că asta înțelege ea prin independența 
Justiției – devine, prin fluiditatea și încrederea ce i se acordă, câteodată, ea 
însăși putere discreționară (ca în România acestor ani), sau suport de putere 
pentru Puterea discreționară. Ceea ce este foarte grav într-un stat de drept. 

Controlul reciproc înseamnă și sprijin reciproc, expertiză și colaborare 
în armonizarea puterii în sensul cerut de interesul național vital și de politicile 
și strategiile dezvoltării durabile. Din păcate, peste tot în lume, fiecare dintre 
aceste puteri tinde spre un fel de absolutism al puterii, sau, în orice caz, spre 
autonomizarea și atomizarea categoriei de putere de care dispune. La urma 
urmei, nimic nu este perfect pe lumea aceasta, dar o țară nu se conduce 
cu imperfecțiuni, goluri, mofturi, capricii, orgolii și autocrație. În țara 
noastră, neînțelegerea sau, și mai rău, ignorarea cerințelor echilibrului între 
puteri, insuficienta colaborare și expertizarea reciprocă, lipsa dialogului și 
cooperării pe tot parcursul actului conducerii au creat conflicte extrem de 
grave și disfuncții care au adus dezastre economiei naționale, sistemului 
educației, securității naționale, siguranței cetățeanului, demografiei, culturii 
și civilizației. Ceea ce a distrus puterea românească în trei decenii nu va 
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putea fi recuperat nici într-o sută de ani. Iar această constatare, pe care orice 
locuitor al României o știe ca pe Tatăl nostru, este tragică.

Puterea marilor puteri este, de fapt, puterea care guvernează 
lumea. Omenirea n-a ieșit și, probabil, nu va ieși niciodată din filozofia și 
fizionomia civilizației de mare putere, adică de putere care exploatează 
discreționar resursele planetei și nu dă nimănui, niciodată, socoteală pentru 
asta. Occidentul, format în general din populații războinice migratoare 
sedentarizate în baza de plecare din Europa Occidentală, au cucerit 
cvasitotalitatea planetei, dar nu pentru a o civiliza, în sensul impunerii 
culturii vest-europene, ci pentru a-i folosi resursele naturale. Pe baza acestor 
resurse, Occidentul a înflorit, iar civilizațiile de pe alte continente au fost fie 
alungate, fie occidentalizate, fie distruse. 

Astăzi, marile puteri ale planetei – care sunt și cele mai mari 
consumatoare de resurse, mai ales energetice – continuă aceeași politică de 
control și folosire discreționară a resurselor, desigur, folosind alte mijloace. 
Cele două războaie mondiale n-au rezolvat niciuna dintre problemele de fond 
ale relațiilor internaționale dintre state, ci doar au schimbat, pentru câte o 
jumătate de veac, polii de putere. În cele din urmă, principalii protagoniști ai 
puterii discreționare au revenit la locurile lor și, probabil, ciclul se va repeta. 
Dacă privim topurile cu primele zece puteri militare ale lumii, vom observa 
că sunt cam aceleași care erau și acum o sută de ani. Desigur, aceste mari 
puteri nu fac chiar ce vor ele. Asupra lor se exercită multe presiuni, unele 
venind dinspre suratele lor, altele dinspre zona non-statală, dinspre marile 
proiecte subterane de schimbare a lumii, dinspre puterea ocultă, sau, cine 
știe, poate și dinspre alte civilizații. 

Există, în toată această uriașă vânzoleală de putere, două noi mari puteri, 
necunoscute până azi, care, pe de o parte, sprijină ofensiva marilor puteri 
seculare împotriva restului lumii în bătălia pentru supremație strategică, 
operațională, tactică și de orice altă natură și, pe de altă parte, le concurează 
în modul cel mai serios și mai periculos: corporațiile transfrontaliere; cyber-
puterea sau, mai pe românește, puterea cibernetică și puterea ocultă. 
Trebuie spus că marile puteri nu sunt străine de așa ceva, în fond lor le aparține 
înalta tehnologie, tehnologia informației și noul spațiu infinit – cyberspațiul. 
Dar există entități și identități – unele dintre ele aparținând unor țări mici, 
care nu sunt mari puteri, altele unor rețele transfrontaliere, altele puterii 
oculte, altele unor nimeni care pot să încurce – și chiar încurcă efectiv – 
socotelile marilor puteri în legătură cu dominarea spațiilor pământene cu 
resurse, dar și a spațiului cibernetic.   

Puterea non-statală devine, pe de o parte, un concurent de temut 
pentru puterea statală și, pe de altă parte, un instrument la îndemâna marilor 
puteri, a rețelelor de tot felul, dar și a puterii oculte de presiune și chiar de 
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agresiune împotriva ordinii de drept, bazate pe state. Se pare că statele au 
devenit calul de bătaie al tuturor componentelor non-statale, rețelelor și 
organizațiilor de tot felul, chiar dacă unele dintre acestea își au resursele și 
rațiunea de a exista tocmai în existența și funcționarea statelor. Din păcate, 
prin politica euro-regiunilor, se pare că și Uniunea Europeană a declanșat, 
mai direct sau mai voalat, o presiune împotriva statelor de drept, mai ales 
a celor mici și mijlocii, inclusiv împotriva României. Migrația musulmană 
masivă – determinată de războiul din Siria, de războaiele din Irak și din Libia, 
de efectele „Primăverii arabe”, de apariția și proliferarea Statului Islamic 
etc. – a diminuat puțin această presiune, dar ea va continua și, dacă nu va 
fi un eșec în sine, atunci va fi un dezastru pentru statele care abia au reușit, 
în ultima sută de ani, să-și refacă o parte din valorile distruse de puterea 
discreționară a imperiilor vremurilor trecute. Se pare că, mai mult sau mai 
puțin voalat, poftele acestor imperii încep să renască.  

Puterea corporatistă este, la ora actuală, puterea secolului. Este 
o putere extrem de ofensivă, fluidă, transfrontalieră și anti-frontieră, care 
câștigă teren pe zi ce trece, bulversând valorile tradiționale, făcând zob 
economia statelor de drept, dar aducând, în plan economic, efectul de 
rețea. Acest efect, asociat cu noua cultură cognitivă, care este, în esența ei 
generată de vectorul rețea, distruge cultura tradițională a statelor sedentare 
și dezrădăcinează populațiile. Procesul de înstrăinare care va urma va fi unul 
teribil. Corporațiile, se pare, vor reuși să realizeze – ca efect secundar, desigur, 
întrucât nu își propun asta – ceea ce n-au realizat, vreme de mai bine de un 
mileniu, imperiile care au dominat zona noastră de viețuire, conviețuire și de 
interes strategic: golirea ei de creiere, de resurse și transformarea ei într-un 
uriaș deșert cultural.

Puterea șireată este o putere trans-putere. Ea este o putere de tip 
inteligent, predominant pervers, și aparține, deopotrivă, unor conducători 
(a se vedea Traian Băsescu), unor state (a se vedea Israelul), unor centri de 
putere, dar și unor organizații și rețele transfrontaliere, unor elemente ale  
dispozitivelor financiare, unor organizații oculte etc. De aceea, este foarte 
greu de depistat, de analizat, de înțeles și de contracarat. Multe dintre 
evenimentele care au zguduit sau zguduie lumea au ca suport tocmai astfel 
de presiuni sau impulsuri ale puterii șirete. 

Puterea cognitivă este superputerea noului mileniu care abia a 
început. Ea este generată de procesele cognitive – de la cele ale cunoașterii 
comune la cele ale cunoașterii științifice, epistemologice – și aparține 
inteligenței și rațiunii planetei. După părerea noastră, atunci când se va realiza 
pe deplin, va scoate omenirea din haosul în care trăiește și o va reproiecta pe 
traiectoria valorilor rațiunii și ale ființării intelectuale profunde și complete. 
Vremurile acestea sunt încă departe, dar ele au început azi. Și știm că, oricât 
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de conflictuală și de imprevizibilă ar fi această lume, în cele din urmă ea își 
va găsi echilibrul de care are nevoie – echilibrul dat de puterea cognitivă – ce 
o va aduce cu adevărat în starea de bine. 

Puterea cyber sau ciberputerea, cum îi zicem noi, este puterea care se 
generează în spațiul virtual. Adică peste tot și nicăieri. Ea nu este nici vizibilă, 
nici pe deplin controlabilă. Pe măsură ce sunt identificate unele dintre 
elementele și traiectele ei, apar altele noi, neidentificabile. Așa cum gândirea 
este infinită, și inteligența artificială (IA) este infinită.  Este provocarea noului 
mileniu. Ea va ajuta omenirea să transfere, în mare măsură,  conflictualitatea 
ei într-un spațiu al mașinilor inteligente, al mașinilor augmentative. Astăzi, 
ne jucăm cu așa ceva. Mâine, nu vom putea trăi fără așa ceva. Este posibil 
ca IA și epoca Cyber să ducă la un nou timp de război – războiul cognitiv, 
războiul inteligențelor artificiale. Imaginația ne poate duce aproape la orice. 
Dar, tot așa, este posibil ca omul să fie mai liniștit la el acasă. Dacă, între 
timp, Pământul nu se va răci prea mult (dacă Soarele va îmbătrâni) sau, 
dimpotrivă, dacă Soarele va crește în volum în următoarele patru miliarde de 
ani, așa cum prognozează un institut american care se ocupă cu studiul stelei 
noastre diurne, iar temperatura pe Terra va ajunge la 70-80 de grade, atunci, 
poate, ne vom întoarce pe Marte, pe tărâmul strămoșilor, după cum spun 
unii, unde va fi ceva mai răcoare. În fine, vom trăi și vom vedea. Dar puterea 
cyber va continua să existe și să crească exponențial.

Puterea occidentală este una de tip agresiv, după cum spune 
Samuel P. Huntington, referindu-se la civilizația occidentală. Ea a generat 
valorile civilizației în care trăim azi, le-a distrus pe cele ale unora dintre 
civilizațiile care locuiau ținuturile îndepărtate și necunoscute, concomitent 
cu ofensiva endogenă din propria-i ogradă. E drept, conflictele și războaiele 
au generat arta militară, dar și falia strategică dintre lumea creștină și lumea 
musulmană, dintre Est și Vest, dintre Nord și Sud, dintre Da și Nu, dintre 
Bogăție și Sărăcie, dintre Război și Pace. Acum această putere a Vestului 
european asistă cumva nedumerită la redeschiderea faliei strategice Marea 
Neagră – Marea Baltică și nu știe dacă va fi, în cele din urmă, pace sau război. 
Așa cum a mai fost. Tot pentru Putere, Orgolii și evident, Resurse. Unii spun 
că Europa Occidentală a îmbătrânit, mai ales după ce a născut sau, mai precis, 
a luat act de apariția și maturizarea rapidă a Civilizației americane, care, 
orice s-ar spune, chiar dacă vine din Civilizația occidentală, nu este urmașa 
ei, ci un nou tip de civilizație. Civilizația noastră de elită din Vestul european a 
cam îmbătrânit, și-a epuizat energia și nu-i mai arde de escapade geopolitice 
și de ofensive împotriva restului lumii. Nu știm foarte precis dacă este chiar 
așa, dar vedem cât de neputincioasă este, acum în lupta cu vremuirile de azi. 

Puterea emergentă a existat dintotdeauna pe planeta Pământ. Și 
America a fost odată putere emergentă. Acum, cu această învrednicire sunt 
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catalogate China, India, Brazilia, Africa de Sus și chiar Rusia. De aceea, aceste 
mari țări ale lumii au generat ceea ce se numește, pe scurt BRICS (Brazilia, 
Rusia, India, China, Africa de Sud). Cu acest forum mai cochetează și alte țări, 
între care, se pare că și Turcia. Turcia, care își aduce din ce în ce mai vârtos 
aminte că a fost un mare Imperiu, ultimul Califat…,iar vremea lui Atatürk a 
trecut…, are, probabil, orizontul ei de securitate și de așteptare strategică, 
alta decât cea a QAlianșței din care face parte, 

Puterea din umbră, din care face parte și puterea ocultă, are un statut 
misterios. Este și nu este, face planuri și nu face planuri, are și nu are resurse, 
domină marile puteri sau, dimpotrivă, le servește și le deservește, le susține 
sau, poate, doar le combate, le pune la colț… Greu de cunoscut, de înțeles, 
de analizat și de evaluat. Totdeauna există puteri din umbră. Ele se înfrățesc 
cu mai toate celelalte puteri, își păstrează sau nu misterele, clandestinitatea, 
forța ascunsă și legenda… Ar mai trebui adăugat că, de fapt, orice putere se 
dedublează în ceea ce este și în ceea ce se bănuiește a fi, în ceea ce există și în 
legenda despre ceea ce există. Pentru că așa este Puterea făcută. Iar exemple 
sunt destule. 

Puterea mafiotă este, puterea din spatele puterii. Termenul vine 
de unde vine, dar semnificația lui este vagă, sugestivă, dar și extrem de 
precisă. Familia mafioților nu este opusul familiei nemafioților, nici oglinda 
ei luminată în negru, ci doar una dintre ramificațiile vâscului neiertător, 
exclusivist și criminal. Puterea mafiotă este un fel de caracatiță cu brațe 
puternice, lungi și ascunse. În fața ei nu rezistă nici un tip de securitate, iar 
insecuritatea este blazonul ei de brand. 

Puterea economică este cea care generează, întreține și perpetuează 
războiul economic. Un război de tip complex, nelimitat și extrem de pervers. 
Unii îl numesc competiție economică alții îi zic concurență, iar cei mai mulți 
îl consideră un efect al economiei de piață. Este un război cu teatru geopolitic 
și geostrategic, care se duce pentru zone geoeconomice, pentru piețe și 
resurse. El implică toate acțiunile posibile, de la presiuni și amenințări, la 
acțiuni militare și de altă natură. Puterea economică este esențială. Ea este, 
de fapt, un potențial ținut în lanțuri de puterea financiară, putere care, în 
cele din urmă, s-a cocoțat pe Everestul tuturor puterilor de pe planetă și, 
de acolo, face cam ce vrea. Nu se știe pe cine slujește și cine o slujește, dar 
nu există om în această lume care să nu-i cunoască și să nu-i simtă forța, 
acțiunea și efectul. În războiul dus din 1989 încoace împotriva României, 
primul obiectiv strategic de importanță colosală a fost distrugerea, mai exact, 
acapararea sistemului financiar al țării. În numai trei ani, acesta a fost pus 
complet pe butuci. După aceea, tot românul, de la Vlădică la opincă, a rămas 
cu buza umflată și cu… joc de glezne. În anii următori, toată economia a fost 
anihilată, la recomandarea celor care urma să ne primească în rândul lor, 
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sărăciți și alungați de acasă, iar forța de muncă înalt calificată gonită în patru-
vânturile Europei. Adio, Românie industrializată, doctor docent în petrol și 
gaze, cu întreprinderi dotate cu tehnologie vestică de ultimă oră, cumpărată, 
pe bani grei, din Occidentul înalt tehnologizat! Adio și-un praz verde! - cum 
zice olteanul.

Puterea financiară este cea mai cea dintre toate. Ea face și desface tot 
ce-i poftește pușculița. Distruge o țară în câteva săptămâni sau doar în câteva 
ore, face și desface frontiere, îndatorează, execută, taie și spânzură, spânzură 
și taie, nimicește și contabilizează. Atât. Securitate financiară există doar 
pentru ea, iar pentru restul lumii, doar datorii pe viață, dependență, sclavie 
financiară și insecuritate financiară. Sclavie modernă cu card și bancomat.

Puterea legitimă este un fel de putere acoperitoare pentru puterea 
nelegitimă. Ea contează doar atunci când nu contează cealaltă, când se 
numără oile mâncate de lup și lupii vânați de iepuri. Puterea legitimă poate 
fi formală sau informală, adevărată sau virtuală, nu contează când este vorba 
de cedarea resurselor către orice fel de putere – colosală sau necolosală, 
legitimă sau nelegitimă, europeană sau neeuropeană, numai românească 
să nu fie –, dar contează teribil atunci când se numără performanțele ei 
negative, exprimate în ceea ce nu mai există în spațiul românesc. Rolul ei se 
rezumă la gestionarea cu entuziasm a dezastrului…

Puterea ilegitimă este reversul cel mai puternic al puterii legitime, 
iar omniprezența ei în mai toate structurile statului român a dus la ceea ce 
vedem azi: o țară fostă frumoasă, fostă plină de obiective industriale, de 
institute de cercetare, de vapoare ale unei flote comerciale de top în Europa 
și în lume, de creiere și de performanțe de toate felurile, toate, azi, rase de pe 
suprafața pământului, ca și cum ar fi fost ciumate… 

Am luat la întâmplare o parte dintre puterile Puterii. Fiecare își are 
arealul ei, caracteristicile ei și vocația ei. Esențial este că puterea este totul. 
Fără putere ești nimic. Fără putere nu exiști. Puterea este dată de potențialul 
din noi. Așa cum bine se știe potențialul uman este nu numai o resursă 
nedegradabilă, ci și una fără margini. La fel și cel al comunităților umane. 
Puterea te ridică, dar te și omoară. De aceea, se poate pune o întrebare 
esențială: Această putere este benefică sau periculoasă? Ce bine ar fi dacă am 
cunoaște răspunsul! Sau dacă ar exista un răspuns categoric, în afară de cel 
pe care cei la care ne înclinăm și azi îl formulau în trei cuvinte latinești: Esse 
est excruciare. Ca să luăm aminte că există totuși tortură.
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Motto: 

Cei ce respectă natura fiinţei, înţeleg bunătatea şi adevărul ce stau la temelia tuturor lucrurilor.

He who respects the nature of being, understands the goodness and truth that lie at the 
foundation of all things.

Abstract

În acest articol, am dorit să evidenţiez modalităţi de formare pentru 
desăvârşirea caracterului moral al discipolilor noştri, prin exemple concrete, 
redate în cadrul orelor de matematică, cât şi în afara acestora. Dechiderea 
apetitului pentru lecturi suplimentare, cât şi susţinerea unor cercetări proprii, 
materializate prin portofolii, expuneri, publicaţii, reprezintă repere ale unui 
învăţământ de calitate. 

Cuvinte cheie: decalog, nevoi umane, studiu aprofundat, modele ale umanităţii, 
morală, etică, normă.   

Abstract

With this article, I aim to highlight different paths of approach towards 
constructing an accomplished and consummate moral structure within our 
apprentices, by means of concrete examples. Such examples are delivered 
during mathematics classes, as well as outside them. Wetting their appetite for 
extra-curricular reading, as well as undertaking their own, personal research, 

1 Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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the fruits of which are born in the shape of portfolios, expositions, publications, 
these are the trademarks of quality education.

Keywords: decalogue, human needs, in-depth study, models of humanity, 
morals, ethics, canon.

A) Contextul actual 

Secolul XX a fost sub semnul relativismului în morală şi în etică, ceea ce 
a condus la o criză profundă la nivel planetar. Sfârşitul secolului XX şi începutul 
secolului XXI se caracterizează printr-un reviriment. Etica revine în prim plan. 
Interesul pentru dezbaterile etice este susţinut de Parlamentul Religiilor Lumii, prin 
Declaraţia pentru o Etică Globală. 

Viaţa reală actuală, cu problemele pe care le impune şi în domeniul 
comportamentului uman, face recurs la etică şi la morală. 

Un membru al echipelor de salvare după evenimentele tragice de la 11 
septembrie 2001, declara : ,,Ori vom accepta Zece porunci  internaţionale ca 
obligatorii, ori vom pieri împreună”. 

Suntem astfel conduşi a reveni asupra fundamentelor spirituale. ,,Să re-
începem filosofia, adoptând exigenţele ei aurorale, stilistica ei antică” 2 

B) Rădăcini ale eticii

Străduinţa noastră de a descoperi înţelesuri ale resurselor greceşti, va fi răsplătită, 
nu doar cultural, ci şi prin utilizarea acestora ca o călăuză a comportamentului pentru 
a trăi în conformitate cu registrul valorilor. 

Viaţa marilor personalităţi şi atitudinea lor morală de viaţă, amintesc de 
afirmaţia lui Pitagora :  ,,oamenii plini de virtute sunt rari precum numerele perfecte în 
şirul numerelor naturale».  Pitagora nu s-a înşelat. Până în anul 2004, s-au descoperit 
primele   de numere perfecte din şirul infinit al numerelor naturale. 

Personalităţile de ordin moral sau religios (profeţii), care au răspuns întrebărilor 
noastre despre divinitate, au fost imediat sau mai uşor acceptate. Drumul adevărului 
divin şi moral fiind luminos, fiind relevat, face ca autoritatea lor spirituală să fie 
urmată de oameni, fără cercetări şi analize ale adevărurilor admise. 

În cazul descoperirilor ştiinţifice, adevărurile sunt mai greu acceptate. Fiind 
adevăruri dobândite, ceilalţi oameni le acceptă după ce se conving de temeliile logice 
pe care acestea se bazează. Astfel de personalităţi sunt numite genii.  

Orientul, prin sufletul său static a generat profeţi, iar Occidentul, prin sufletul 
dinamic a generat genii. Originea tuturor idealurilor morale ale omenirii, realizate 
2 Andrei Pleşu, Re-începutul filosofiei, cuvânt înainte al lucrării ,,Manualul”,  lui Epictet  Editura Seneca Lucius 
Annaeus; (2015), Bucureşti; p.9.
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prin religii, o regăsim în Orient. 

Acest dualism, între profet şi geniu caracterizează spiritul poporului care l-a 
dat pe Moise, profet şi legiuitor, şi căruia, prin glasul lui Dumnezeu, a cunoscut 
adevărul. 

În lucrarea ,,Fundamentele moralei”, A. Schopenhauer, considera că motivele 
generale la care se raportează toate acţiunile omului sunt : ,,a) Egoismul, sau voinţa 
care urmăreşte binele propriu (nu are limite); b) Răutatea, sau voinţa urmărind răul 
celuilalt (poate merge până la extrema cruzime) ; c) Mila, sau voinţa care urmăreşte 
binele celuilalt (poate merge până la nobleţe şi măreţia sufletului). ,,…cât de mică 
este cantitatea de justiţie adevărată, liberă, spontană, dezinteresată, nedisimulată pe 
care o întâlnim printre oameni”.

Comportamentul, în relaţie cu binele societăţii, dovedește marile virtuţi lăudate 
de înţelepţii chinezi:  Mila; Justiţia; Politeţea; Înţelepciunea;  Sinceritatea.

Majoritatea oamenilor consideră că binele suprem se reduce la trei lucruri 
: bogăţie, onoare şi voluptate senzuală.3   Sufletul, argumenta Spinoza, este mult 
împiedicat să gândească la un alt bine. Sunt argumentate tristeţile sufleteşti generate 
de acestea, cât şi pericolele generate de ataşarea oamenilor de oricare dintre ele. 
,,Iubirea pentru un lucru etern şi infinit inspiră sufletului pură bucurie, neurmată 
nicicând de vreo tristeţe”4.  

Cele trei lucruri amintite, pot fi nevătămătoare dacă au o limită rezonabilă, 
(pentru păstrarea sănătăţii individuale), şi  pot constitui mijloace, nu scopuri în sine, 
pentru a contribui la atingerea binelui adevărat, a unei firi proprii superioare.  

Metoda, indicată de Spinoza, de îndrumare a sufletului, este de a cunoaşte mai 
mult, de a înţelege natura cu propriile forţe. Prin cunoaşterea de sine, omul îşi poate 
stabili reguli de viaţă prin care se detaşează de lucruri nefolositoare, îndreptându-
şi atenţia către cunoaşterea fiinţei celei mai desăvârşite. Intelectul nostru trebuie să 
urmeze cercetarea după norma unei idei adevărate, conform unor legi fixe. Pentru 
lucrurile necunoscute, este necesară prezentarea unor norme prin care acestea să fie 
percepute. Spinoza ne invită ca punctul iniţial de la care plecăm, să fie cunoaşterea 
fiinţei celei mai desăvârşite. 

(Reamintim un principiu al logicii bivalente : dacă   este adevărată şi   este 
propoziţie adevărată, atunci   este propoziţie adevărată. Cum noi dorim concluzia   să 
fie adevărată, suntem obligaţi a considera ipoteza   adevărată). 

Cu mult înainte de a învăţa să scrie proză, grecii au recitat poezie şi au 
transpus-o în cântec. Muzica a fost o formă de exerciţiu moral cu veacuri înainte 
ca gânditorii lor să îşi îndrepte atenţia asupra eticii. Printre primii, care au scris pe 
larg despre efectele etice pe care le aveau diferite ritmuri, au fost atât Damon, cât şi 
profesorul său, Prodicos. 

Iniţial, lira era confecţionată dintr-o carapace de ţestoasă, care constituia cutia 

3 B.Spinoza, Tratat despre îndreptarea intelectului, (2005), Editura Antet XX Press; p.16.
4 Ibidem, p. 18.
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de rezonanţă, dar în vremea lui Socrate ea era confecţionată din lemn. Cithara era 
o variantă cu adăugiri, având braţe în prelungirea cutiei de rezonanţă. Fiind mai 
mare şi mai grea, trebuia să fie sprijinită de corp cu ajutorul unei curele petrecute 
pe după umeri şi a unui cordon prins la încheietura mâinii stângi, menit să-i confere 
stabilitate. Lira era mult mai uşoară, drept pentru care cântau la ea şi femeile. Pe 
vasele de ceramică vedem femei cântând.5  

Mulţumită strădaniilor lui Pericle (495-429 î.Hr.), considerat cel mai mare 
om de stat al Antichităţii, muzica a devenit un element mult mai important în viaţa 
atenienilor, şi în timpul lui Socrate încep să se remarce compozitori profesionişti 
precum Cinesias, Timoteu, Filoxenos, Melanipides. 

Din ce cauză, atunci când dobândim noi cunoştinţe, avem impresia că ştim 
mai puţin, prin deschiderea a noi orizonturi? Explicaţia credem că este următoarea: 
Să ne imaginăm un cerc ȋn interiorul căruia se află cunoştinţele noastre, ȋn exteriorul 
cercului sunt cunoştinţe nedobândite iar pe frontieră, se află delimitarea noastră 
dintre ceea ce cunoaştem şi ceea ce nu cunoaştem. Prin acumulare de noi cunoştinţe, 
deprinderi, cercul iniţial ȋşi măreşte raza, deci implicit lungimea cercului obţinut 
este mai mare decât a cercului iniţial. Mărindu-se astfel frontiera dintre ceea ce ştim 
şi ceea ce nu ştim, noţiunile necunoscute nouă se măresc, deci impresia că avem 
de acumulat din ce ȋn ce mai mult, este reală. Dar din punct de vedere moral, oare 
societatea cum a evoluat? Explicaţia este următoarea. Juristul și filosoful englez, 
Jeremy Bentham ( ),  considera două discuri concentrice în care cel mic reprezenta 
Dreptul și cel mare Morala. Evident, tot ceea ce este drept este și moral. Discurile erau 
în viziunea sa inegale, deoarece nu tot ceea ce este moral este transformat într-o lege. 
De exemplu, a nu ajuta un om sărac, în suferință, este imoral, dar nu este considerat 
o infracțiune. Cu   de ani în urmă, în concepția iudaică, cele două discuri concentrice 
coincideau, adică tot ceea ce era considerat drept era moral și reciproc. Au fost create  
porunci, dintre care astăzi sunt aplicate efectiv aproximativ  . Este evident că a avut 
loc o involuţie la nivel planetar. Aceasta este explicaţia prin care trebuie să acţionăm 
unitar, părinţi şi profesori pentru sădirea frumosului şi bunului ca ţinte pentru copii. 
Libertatea naturală proprie omului se realizează astfel şi în Stat, dar încoronarea ei 
are loc prin credinţă, prin religie. 

Sufletele oamenilor de elită, deşi create, nu încetează vreodată să existe.6  
Capacitatea intelectuală, setea de cunoaştere, virtutea, ca şi geniul, nu se 

învaţă. Susţinem că tinerii pot performa, prin influenţa de sistemele morale prezente 
în mediul lor familial cât şi de sistemele de învăţământ. Asimilarea prin lectură a 
legilor morale este indispensabilă, dar nu reprezintă sursa adevăratei moralităţi. 
Pentru a deveni propriul tău stăpân, trebuie respectate legile morale. 

5 Umberto Eco, Istoria frumuseţii, 2012, Editura Rao, Bucureşti; 61-63.
6 Maimonide, Călăuza rătăciţilor, Editura Hasefer, p.91.
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C) Etică aplicată

În acest spirit a fost redactat articolul prezent. Putem evidenţia calităţi umane 
recunoscute de majoritatea societăţilor umane, printre care: simţul dreptăţii, prietenie, 
loialitate, compasiune, gratitudine, generozitate, simpatie, afecţiune familiară, etc. 

Cum să deschidem o perspectivă a modului în care putem genera nevoia de 
cultură cât şi studiul propriu al elevilor ?  Într-un învăţământ de elită, elevii/studenţii 
trebuie trataţi ca fiind egali în inteligenţă cu profesorii de la catedră. Tinerii trebuie 
sprijiniţi cu surse în găsirea bibliografiei care să răspundă nevoilor individuale. 

Deschiderea unor trasee de studiu, prin perspectivă istorică, adaugă 
prezentarea unor modele pentru tinerii de azi. Se accesează patrimoniul cultural, cel 
mai important factor de modelare a spiritualităţii, se dă sens vieţii, prin lumina care 
dezvăluie multe lucruri aflate până atunci în umbră. Pentru a întări cele spuse, vom 
aminti cuvintele lui R.G. Ingersoll (în oraţie lui Thomas Paine): ,, A aduce laude 
curajoşilor şi înţelepţilor care nu se mai află printre noi este pentru mine o muncă 
plină de recunoştinţă şi de iubire”7.  

Aşa cum sociobiologia susţine teza behavioristă conform căreia oamenii nu 
au nicio înclinaţie naturală, fiind tabula rasa la naştere, este eronată. Sociobiologii 
consideră termenul egoist pentru organismele care încearcă să mărească şansele de 
perpetuare a speciei. ,, …să nu uităm niciodată că fiecare organism se străduieşte să-şi 
sporească numărul la maximum, că fiecare trăieşte prin luptă într-o anumită perioadă 
a vieţii sale, că o distrugere severă aşteaptă inevitabil atât organismele tinere, cât şi 
organismele bătrâne, fie în cursul fiecărei generaţii, fie la intervale care se repetă”8.  

 Omul nu este o fiară, un izolat şi un individ căruia-i pasă doar de propria 
persoană. Aceste înclinaţii sociale ale oamenilor, de empatie activă,  conduc cu 
siguranţă la înclinaţii morale. Pentru arbitrarea conflictelor sunt necesare reguli 
permanente, ceea ce conduce la o stare necesară de armonie. Morala are nevoie de 
voinţă şi de o capacitate de a soluţiona aceste conflicte. 

În acest sens, atunci când predăm o noţiune, trebuie să avem în vedere faptul 
că cel care ne ascultă, are o formă proprie de reprezentare a obiectului pe care-l 
descriem. Dăm astfel, o justificare a credinţei lui Socrate, a maieuticii. Predarea prin 
descoperire, reprezintă o formă generoasă şi deosebit de valoroasă şi azi. 

Există popoare care traduc cuvântul ,,savant” cu două cuvinte ,, elev învăţat”. 
Explicaţia este următoarea : atâta timp cât dispare calificativul ,,elev” va dispare şi 
cel de ,, învăţat”. 

Este necesar să avem în vedere, nu doar aspectele ştiinţifice sau tehnologice, 
cât şi aspectele educaţionale ale fiinţei umane legate de Adevăr, Drept şi Frumos. 
De câte ori umanitatea s-a abătut de la constantele morale fixate în principiile de 
dreptate, justiţie, respect şi onestitate, aceasta a devenit bolnavă. 
7 Paine, Epoca raţiunii, (2017), Editura Herald, Bucureşti; p.5
8 Charles Darwin, Originea speciilor, 2017, Editura Academiei Române, Bucureşti, p.80.
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Există deci o diferenţă netă între ,,învăţat” şi ,,educat”. Creativitatea culturală 

a omului modern se datorează şi prin accentul pus pe învăţarea prin descoperire. 
Pierderea memoriei culturale generează sărăcia intelectuală, singurătatea şi chiar 
nevrozele omului modern. Oamenii din diferite culturi pot avea aproximativ aceeaşi 
inteligenţă logică şi tehnologică. Dar ceea ce îi deosebeşte este inteligenţa axiologică, 
cea care se formează prin educaţie şi experienţă de viaţă. 

,,A educa“ înseamnă o acţiune care se răsfrânge asupra altei persoane, de 
cultivare şi creştere a fiinţei umane.  Educaţia nu este doar un proces psihologic, ci 
este mai ales un proces cultural şi teleologic. Prin educaţie omul s-a apropiat de omul 
ideal, a visat, şi-a proiectat, astfel  şi-a depăşint condiţia iniţială. ,,Lycurg a adus 
legile de la zei şi Moise poruncile de la Dumnezeu”9. 

,, A învăţa” este un verb reflexiv care exprimă o acţiune pe care o face şi o 
suportă subiectul. 

De exemplu, în poemul universal, Cântarea cântărilor, suntem sfătuiţi astfel 
: ,,trebuie să fii fericit pentru a-i face pe alţii fericiţi, trebuie să-i faci pe alţii fericiţi 
pentru a putea fi fericit”.  La inaugurarea Templului, regele Solomon se roagă pentru 
bunăstarea fiecăruia din cele şaptezeci de naţiuni ce populează Pământul (1 Regi 8, 
43). Astăzi, trăind într-un univers în reţea, unde bunăstarea fiecăruia depinde de a 
celuilalt, fiecare are interesul ca celălalt să nu fie nici sărac, nici bolnav, nici şomer, 
nici ignorant. `

Prezentarea în cadrul unor lecţii a istoriei ştiinţei, a modului cum s-au transmis 
idei fundamentale până în prezent, a biografiei marilor oameni de cultură, ar genera 
modele educaţionale şi ar trezi o motivaţie pentru cercetare.

Interesul pentru matematica modernă se datorează nu atât faptului că ea 
introduce o rigoare mai mare, posibilităţi considerabile de extindere şi o justificare 
indiscutabilă a abstractului, ci mai degrabă puterii explicative a matematicii, 
eficacităţii ei în elaborarea tehnologiilor, clarităţii ei, modelelor de decizie care pot fi 
elaborate cu ajutorul matematicii moderne.

Matematica aplicată aduce clarificări nu numai în ştiinţele fizice; toate ştiinţele 
îşi extrag acum din ea o parte importantă din fundamentele lor esenţiale: economia, 
sociologia, biologia, psihologia, fără a uita artele şi literatura, în care matematica 
numerică apare ca „stimulator al puterii de creaţie”. Matematica este omniprezentă 
şi este puternică în descrierea universului.  ,,Un mod de a face realitatea vizibilă 
este matematica”, afirma May Sarton (1912-1995). De ce să apelăm la istoria culturii 
? ,,Modelele demne de urmat sunt o raritate. Tendinţa este de a căuta în trecut mai 
degrabă decât în prezent, în trecutul îndepărtat mai degrabă decât în cel apropiat.”10   
Ne vom ataşa de cineva, vom crede în cineva întotdeauna condiţionaţi de codul 
nostru valoric personal şi de matricea culturală în care ne-am născut şi am crescut.

Educaţia şi învăţătura sunt singurele bunuri care-i apar cu adevărt omului, (ca 
9 Nicolae Sacaliş-Calata, Filosofia şi pedagogia culturii de la Homer la Platon şi Zamolxe, (2012), Bucureşti, 
Editura Pro Universitaria, pag. 22.
10 Solomon Marcus, Paradigme universale, Ediţie integrală, (2011), Piteşti, Paralela 45. Pag.19.
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fiinţă superioară; ,,arete” au numit-o grecii), mai presus de bunurile materiale.

  În lucrarea  ,,DIDACTICA DOMENIULUI ŞTIINŢE în învăţământul 
preşcolar”, Editura Pro Universitaria, (2018), am utilizat sub forma de ,,Remarcă”, 
elemente de cultură generate de problema propusă, cât şi aspecte didactice ale 
disciplinei. S-a insistat pe explicarea necesităţii introducerii în programe a unor 
cunoştinţe, deprinderi, care, imprimate corect, pot deveni temelia formării unei 
persoane instruite şi educate. Ca exemplificare, vom reda din lucrare :

Activitate
Pe un cerc sunt desenate şase puncte echidistante numerotate cu 1,2,3,4,5,6. 
Să considerăm un creion colorat cu ajutorul căruia colorăm punctul iniţial 1. 

Sarcina de lucru este următoarea : 
a) Dacă vom colora (,,sări”) din unu în unu, vom colora toate cele 6 puncte 

iniţiale ?  
b) Dacă unim prin trasarea unor linii (segmente) punctele consecutive, figura 

formată, câte laturi are ? 
c) Dacă colorăm, începând cu punctul 1, punctele din doi în doi (,,prin 

sărituri”), adică după 1 pe 3, etc, vom colora toate cele şase puncte date ?
d) Dacă unim, prin trasarea unor linii (segmente) punctele din doi în doi, ce 

figură cunoscută se va  forma ?
e) Dacă unim punctele din 2 în 2 începând cu punctul 1, apoi repetând 

construcţia începând cu punctul 2, ce se va forma ?
f) Repetaţi construcţia pentru ,,sărituri” din 3 în 3 puncte, apoi din 4 în 4 

puncte, apoi din 5 în 5. 
g) Uniţi centrul cercului cu cele cinci puncte date, apoi coloraţi, utilizând 

culori diferite, sectoarele de cerc obţinute.
Soluţie
a) Da. 
b) 6 laturi, adică un hexagon, chiar regulat. 
c) Nu, vom colora doar punctele numerotate cu 1,3,5.
d) Un triunghi, chiar echilateral.
e) Două triunghiuri echilaterale care se intersectează. Figura aminteşte de 

,,steaua lui David”, hexagramă utilizată încă din sec. VII î.Hr., dar folosită oficial 
din anul 1354. Printre semnificaţii ale hexagramei amintim : i) triunghiul cu vârful în 
sus simbolizează faptele bune, care urcă spre cer, pentru a activa un flux de bunătate, 
pentru a se revărsa către cele rele ; ii) modalitatea în care vechii războinici evrei îşi 
construiau scuturile ( cele şase puncte erau de prindere pe cercul scutului, cele două 
triunghiuri echilaterale determinând rezistenţa sa). Prima şi ultima literă a numelui 
Regelui David, fiind D, în trecut litera se asemăna cu cea grecească  D 11 ; iii) Cele 
6 vârfuri amintesc că Dumnezeu domneşte asupra întregului Univers, pe 6 direcţii : 

11 Monica Broşteanu, Francisca Băltăceanu, Cele mai frumoase povestiri din Biblie, 2013, Editura Humanitas, 
Bucureşti; p.240-268.
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est, vest, nord, sud, sus, jos. 

f) Ni se pare interesant să dezvoltăm ideea iii) din remarca precedentă. Direcţia 
est-vest este reprezentată de axa XX’  , direcţia nord-sud este reprezentată de axa 
YY’  şi direcţia sus-jos este reprezentată de axa ZZ’. Într-un sistem de axe ortogonal  
OXYZ, se poate reprezenta geometric orice punct din spaţiul R3, spaţiu ce descrie 
Universul fizic.  

g) Se vor acoperi toate cele 6 puncte, doar în cazurile când ,,sărim” din 1 în 1 
sau din 5 în 5. 

h) Se obţin 6 sectoare de cerc. Copiii îşi imaginează un tort (plăcintă) care este 
tăiat în 6 părţi egale,o pizza care este tăiată, etc. 

Remarcă
Problema precedentă poate fi realizată sub forma unui joc în modul următor. 
Aşezăm în cerc un număr de 6 copii care stau pe scaune.  Desemnăm lider de 

exemplu, pe Andrei. Jocul se va desfăşura în modul următor. Se ridică în picioare 
Andrei şi îşi strigă numele. Apoi, din unu în unu, îşi strigă numele ceilalţi cinci 
copii, care se vor ridica după strigarea numelui propriu. Prin aplicarea acestei reguli 
(acestui algoritm), vom remarca că toţi cei şase copii, la final, vor fi în picioare. 

Repetăm jocul, cu Andrei primul, apoi vom striga (,,sări”) din doi în doi. La 
sfârşitul jocului, vom remarca că şi-au strigat propriul nume, numai 3 copii, cei de 
pe poziţiile 1,3,5.

Se repetă jocul pentru cazurile când copiii strigă (,,sar”) din trei în trei,  din 
patru în patru, respectiv din 5 în 5.  Vom remarca, în final, că vor fi toţi copiii în 
picioare, doar atunci când se vor ridica din 1 în 1, sau din 5 în 5. 

Este şi un exerciţiu de socializare, prin care copiii cunosc numele propriu al 
colegilor. 

   În lucrarea ,,ELEMENTE DE DIDACTICǍ A MATEMATICII 
PREZENTATE DIN PERSPECTIVǍ CULTURALǍ ÎN ÎNVǍŢǍMÂNTUL 
PRIMAR” (Editura Universul Academic, 2018), am intodus adesea comentarii 
istorice, care să permită o apropiere între ştiinţe, cât şi între ştiinţe şi arte.

Vom prezenta un exemplu.
Care este logica completării celui de-al patrulea pătrat : 
                           

Soluţie
 Exerciţiul solicită găsirea regulii de completare a unei secvenţe finite. Careul 

negru se completează în ordinea de la stânga la dreapta şi de sus în jos. 

• •
•
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Remarcă
Vom reda o interesantă explicaţie a modului ȋn care scriem, ȋn viziunea lui 

Fabre d’Olivet. 
 În timpuri preistorice, nu exista o scriere accesibilă tuturor. Folosirea ei s-a 

răspândit odată cu arta de a ȋnfăţişa prin litere sunetele cuvintelor (scrierea fonetică). 
Scrierea hieroglifică, sau arta de a reprezenta lucrurile prin semne, este tot atât de 
veche ca şi civilizaţia omenească. Preoţii din emisfera australă, fiind de rasă neagră, 
aveau obiceiul să se ȋntoarcă către polul sud. Mâna lor scria spre est-izvor de lumină, 
deci de la dreapta la stânga. Popoarele semite s-au format acolo unde coloniştii albi 
s-au supus popoarelor de culoare neagră, acceptând dominaţia şi primind de la preoţii 
lor iniţierea. Preoţii de rasă albă sau nordică au preluat scrierea de la preoţii negri, dar 
ei priveau spre nord, spre ţara strămoşilor, continuând să scrie spre est-spre lumină. 
Din acest motiv, arienii scriu de la stânga la dreapta. 

  În lucrarea ,, PERSPECTIVE CULTURALE GENERATE DE MATEMATICǍ 
pentru CLASA a V-a” ( Editura E.D.P., 2018), am evidenţiat prezenţa matematicii, a 
ştiinţelor, a tehnologiei în viaţa cotidiană. 

În a 49-a ediţie a turului ciclist al României, organizat ȋn anul 2012, s-au 
parcurs ȋn etapa 1 (Giurgeni-Galaţi) 142 km, ȋn etapa 2 (Galaţi-Vaslui) 180 km, ȋn 
etapa 3 (Iaşi-Botoşani) 117 km.

Câţi kilometri au fost parcurşi ȋn primele două etape ? Dar ȋn primele trei etape 
ale concursului ?

Soluţie
În primele două etape s-au parcurs 142 km+180 km =322 km. Pentru a calcula 

distanţa parcursă ȋn primele trei etape ale concursului, adunăm distanţa parcursă ȋn 
primele două etape cu distanţa parcursă ȋn etapa a treia :  322 km+117 km = 439 km.

Deci, pentru adunarea a trei numere naturale , am efectuat suma dintre 
primele două numere şi numărul obţinut l-am adunat cu al treilea termen al sumei 
: 142+180+117= (142+180)+117=322+117=439. Parantezele s-au utilizat pentru a 
evidenţia modalitatea ȋn care adunarea se realizează.

                                               
Remarcă
1. Turul ciclist al României sau ,,Mica Buclă” este cea mai importantă competiţie 

de ciclism desfăşurată pe teritoriul ţării noastre. Prima  ediţie a fost organizată ȋn anul 
1934, ceea ce a făcut ca România să fie a şasea din lume ca organizatoare a unui tur 
ciclistic naţional. 

2. Prima cursă din lume ȋn circuit a avut loc la Saint Cloud, lângă Paris, ȋn anul 
1868. În anul următor, ia fiinţă ȋn Bucureşti prima secţie de ,,velocipedism” . Apoi, 
ȋn 1886, sunt importate primele biciclete de concurs, printre posesorii lor aflându-
se scriitori şi poeţi celebri : Alexandru Vlahuţă, Barbu Şt. Delavrancea, Alexandru 
Macedonski. 

3. Velociped= vehicul ce avea două roţi inegale, precursor al bicicletei. Roata 
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motoare era aşezată ȋn faţă, fiind mult mai mare decât cealaltă. Era pusă ȋn mişcare 
printr-un sistem de pedale care erau apăsate alternativ. Denumirea provine din latină 
: ,,velox, ócis”= iute,  ,,pes, pedis”= picior. La Muzeul Tehnic din Capitală este expus 
un velociped.

Concluzii

a) Antropologii care au studiat vechile societăţi, de mici dimensiuni, au 
conchis că etica era mai degrabă difuză. Păstrând proporţiile, am putea compara de 
exemplu, dezvoltarea ideii de număr din ultimii 5.000 de ani, cu aceea, a ideii de 
număr, dezvoltată de aceeaşi persoană ce parcurge intervalul de timp între 2 şi 18 ani. 

b) Urmând comparaţia, ne putem imagina cât de difuze sunt noţiunile de etică 
la copii, motiv pentru care noţiuni de morală se introduc treptat. 

c) În societăţile de mari dimensiuni, dezvoltarea ştiinţelor sociale (ştiinţe 
politice, ale sociologiei), dezoltarea economiei, au necesitat explicaţii suplimentare 
care au condus la fixarea unor repere de etică. 

d) Pentru copii, proverbele, ghicitorile, poveştile sau miturile, povestirile, 
au semnificaţii etice. Acestea se vor transforma mai târziu în principii şi precepte, 
precum şi parametrii de relavanţă şi ierarhia lor. Morala este un construct profund 
internalizat. Odată ce matricele privind semnificaţia comportamentului au fost 
înţelese, pot fi formulate generalizări în mod abstract12.  Tradiţia apare ca scut al 
popoarelor împotriva tiranilor şi a unor măsuri de autodistrugere. Tradiţia şi legile 
reprezintă întruchiparea simbolică şi organizaţională a unităţii lor, conduc la crearea 
unei hărţi conceptuale şi dinamice a posibilelor forme de relaţii. 

e) O comparaţie între eticile unor societăţi diferite a demonstrat că acestea 
diferă prin : i) contextul cultural ; ii) înţelesul social particular ce se dorea a fi mai 
mult decât o colecţie de curiozităţi. 

f) Adevăratul bine este rezultat al bucuriei aduse de adoptarea sau de respectarea 
valorilor.
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Lect. univ. dr. Carmen Manuela CAZAN 

Rezumat 

Viitorul este cel care a motivat progresul omenirii. În mileniul III se 
pare că viitorul produce temere și chiar anxietate, deoarece viteza cu care se 
apropie este mult prea mare, iar modificările pe care le aduce sunt mai mult 
decât alarmante. 

Androizii care au fost construiți sunt acum o realitate nu mai țin doar 
de romanele science fiction. Robotizarea multor domenii industriale a adus 
la eficientizarea producției dar a crescut rata șomajului. Piața locurilor de 
muncă se diversifică permanent, apărând ocupații și profesii noi, care solicită 
un înalt nivel de calificare. 
 
Cuvinte cheie: viitor, profesie, calificare, industrie

Summary 

The future that motivated the progress of mankind. In the third 
millennium, it seems that the future is producing fears and even anxiety, 
because the speed they are approaching is far too great, and the changes it 
brings are more than alarming.

Androids that have been built are now a reality not just science fiction 
novels. The robotics in many industrial sectors has made production more 
efficient, but has increased the unemployment rate. The job market is constantly 
diversifying, with new occupations and professions emerging, requiring a high 
level of qualification.

Keyords future, profession, qualification, industry 

Ghidul meseriilor viitorului – oportunitățile pieței muncii în lumea de 
mâine – elaborat de INACO și apărut în septembrie 2018 aduce în 

atenția cititorilor avizați o multitudine de informații referitoare la schimbările pe 
care le vom traversa până în anul 2050. 

VIITORUL A ÎNCEPUT IERI 

THE FUTURE STARTED YESTERDAY

UNIVERS EDUCAȚIONAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/2018 41

Informațiile sunt coroborate cu Agenda 2030 și studiile internaționale de 
specialitate. Astfel că putem spune că avem o scurtă prezentare a schimbărilor care 
deja au început, dar și a celor pe care omenirea le așteaptă. 

Dintre schimbările care ne sunt familiare putem evidenția: clonarea, androizii, 
robotizarea, fabricarea aditivă (tipărirea 3D – s-au realizat și organe umane pentru 
transplant), realitatea virtuală, sistemul Blockchain, cu care administrațiile publice la 
nivel mondial operează deja când se impune protecția datelor personale, în sistemul 
public de sănătate, de pensii sau de evidență a populației. 

Internetul lucrurilor este un concept pe care în România nu îl utilizăm, dar care 
la nivelul țărilor maxim avansate există și a apărut ca o facilitare pentru persoanele 
cu dizabilități. Un bilet scris poate fi citit și transmis ca mesaj vocal către nevăzători, 
un mesaj audio se transformă în text pentru cei cu probleme auditive. 

Am ajuns la stadiul în care orice mesaj scris sau oral lăsat acasă sau la locul 
de muncă să poată activa aparatele electronice la orele prestabilite (există cafetiere 
care pot fi programate și pornesc la orele stabilite). Avem posibilitatea de a lucra pe 
computere la distanță (programul team viewer se poate descărca gratuit și are o largă 
utilizare), iar numărul freelancerilor este în creștere.

În viitor, se va putea ca orice frigider să decongeleze ingrediente, după ce 
va alege rețetele adecvate de pe Internet și va stabili meniul pentru ziua curentă, în 
funcție de starea de sănătate a proprietarilor.  Este adevărat că ne dorim ca aragazul 
să încălzească mâncarea și să ne anunțe când se apropie ora prânzului/ cinei, dar nu 
suntem departe de aceste facilități, pe care le vom aprecia.

Referitor la educație găsim câțiva indicatori care prezintă informații 
îngrijorătoare: 

- 10% din populaţia Terrei nu ştie să scrie, să citească, să socotească, adică 
există peste 750 milioane analfabeți și acest număr nu include și analfabeții 
funcționali;

- 6,7% dintre locuitorii Terrei au absolvit o universitate, ceea ce ca procent 
este foarte puțin;

- 20% din forţa de muncă a planetei (în cea mai mare parte femei) lucrează 
în educaţie și se pare că aceste locuri de muncă se vor păstra în viitor, cel puțin la 
nivelul învățământului preuniversitar, roboții nu vor putea niciodată să înlocuiască 
interacțiunea umană directă;

- 60% dintre copiii de azi vor avea profesii şi ocupații care încă nu există, 
acest lucru a fost prezentat și în studiul american – 1985 – care a evidențiat faptul că 
80% dintre copiii care în anul 1985 începeau școala primară, în anul 2010 lucrau în 
profesii și ocupații care nu existau în momentul în care ei au intrat în școala primară. 
Practic, studiul demonstrează că este imposibil să vorbești despre disciplina educație 
pentru carieră la nivelul învățământului primar și gimnazial; 

- 60% dintre copiii Terrei au un calculator în clasa în care învaţă, dar nu se 
menționează dacă au și acces la acesta sau este folosit exclusiv de către cadrele 
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didactice. Avem experiența școlilor românești unde computerul este cuplat la 
videoproiector și este destinat doar prezentărilor realizate de către profesori. De 
asemenea, există, în România, paradoxul dotării cu computere a școlilor care nu 
erau nici măcar conectate la rețeaua electrică.   

Putem, de asemenea, să cităm și alte informații care susțin interesul pentru 
educație, mai ales că educația este considerată un vaccin pentru viitor:

- Există o piață a furnizorilor de educație (de la nivel preșcolar până la nivel 
postuniversitar) de  107 miliarde dolari (sume din anul 2016, dar se pare că în 2018 
suma este mult mai mare, nu avem în acest moment date certe),

- Limbajele de programare sunt accesate de toți utilizatorii de computer și 
internet, practic apărând un nou sistem de comunicare, care celor neinițiați li se pare 
greoi, dar va deveni un sistem de comunicare paralel,

- Cursurile on-line vor domina piața educațională, avem exemplul profesorilor 
de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) care, în prezent, oferă 2300 de 
cursuri diferite pe internet, ceea ce este aproape de nerealizat în sistemul universitar 
din țara noastră. Accesul studenților la platforme de învățare – Moodle fiind cea mai 
accesată – nu există, iar cadrele didactice din mediul universitar nu au cursuri de 
pregătire ca  dezvoltatori de e-learning;

- Elaborarea curriculumului personalizat pentru fiecare elev/ student. Centrarea 
pe elev/ student este o paradigmă care se regăsește și în prezent, dar care va fi mult 
mai avansată în viitor,

- Utilizarea roboților ca asistenți personali, așa cum Abshok Goel, de la Georgia 
Institute of Technology, utilizează și se pare că este foarte mulțumit de activitatea 
acestora. El recomandă pentru actitivăți rutiniere utilizarea roboților pentru că nu 
greșesc și au o infinită răbdare. Dacă un uman obosește sau comentează realizarea 
unor activități rutiniere, robotul oferă același serviciu în mod constant și continuu.

În continuare, vom prezenta perspectivele pe următorii 30 ani, așa cum o 
prezintă studiul citat, dar ne rezervăm dreptul de a comenta, deoarece țintele sunt 
prea sensibile și pot fi interpretate:

2020: toate lucrările ştiinţifice europene sunt expuse liber, la dispoziţia 
generală, acest lucru este deja validat și se aplică; 

2022: elevii şi studenţii au acces liber la realitatea virtuală, se pare că orizontul 
de timp este prea scurt, nu putem asigura în România tuturor elevilor/ studenților 
accesul la internet. Avem zone dezavantajate economic și social, iar acest lucru nu 
ne va permite îndeplinirea acestui deziderat; 

2024: tableta / iphone-ul personal leagă elevul / studentul de şcoală şi părinţi, 
apare același obstacol – lipsa de jusție socială, nu există un acces egal la educație; 

2025: creştere explozivă a învăţământului la distanţă, trăim deja acest moment, 
existând o solicitare permanentă pentru platformele de învățare și cursurile on-line, 
dar nu avem cadre didactice abilitate pentru e-learning; 

2026: acces liber (universal) la educaţie, prin internet, la toate clasele şi 
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cursurile, nu se poate realiza în țara noastră atâta timp cât încă mai avem localități 
care nu sunt conectate la energie electrică. Aici putem discuta și de inițiativa, total 
contradictorie a ministerului educației de a închide unități de învățământ din localități 
izolate din punct de vedere geografic; 

2030: creierul omenesc va fi conectat la cloud (informaţiile care plutesc în 
jurul Terrei). Avem și acest moment acces la cloud pentru că avem adrese de email 
pe gmail, care oferă gratuit google drive și posibilitatea de a salva și stoca informații 
în cloud; 

2031: „dascăli IT”, care vor avea postate pe internet cursurile și care vor folosi 
platformele de învățare, este deja realizabil, având modele pe care le putem accesa; 

2035: microbii artificiali vor aduce, la cerere, informaţia direct în creier, acest 
lucru ține de nanocercetare – care în acest moment este în maximă dezvoltare; 

2036: dispar clasele clasice, deci şi şcoala clasică, acest lucru este aplicat, la 
nivelul Australiei, de câțiva ani. Nu este o noutate, învățământul la distanță a început 
acum câțiva ani în urmă, doar că nu am avut noi acces la acesta; 

2036: dispar examenele de orice fel, este o proiecție, dar studiile au demonstrat 
că examenele nu sunt elocvente și nici nu pot fundamenta proiectul personal 
individual ; 

2043: un nou model al educaţie, pentru că suntem obligați, măcar în aceste 
ultime momente ale analizei, să recunoaștem faptul că este nevoie de o adaptare a 
educației la elevii/ studenții contemporani, care nu se încadrează în paradigmele 
anterioare; 

2050: dispare învăţarea scrisului şi cititului, care intră în reflexele creierului 
uman, prin interferenţă neuronală directă cu informaţia. Interferența  neuronală este 
deja activă pentru că putem învăța limbi străine în somn sau în stare de conștiență în 
doar cîteva zile.

În loc de concluzie, putem spune că nu suntem încă pregătiți pentru viitorul 
care a început ieri. Asaltul informațional la care suntem supuși este  în interesul 
nostru, dar ne și afectează prin presiunea pe care o exercită asupra noastră. Suntem 
interesați de viitor și ne temem de el. Această dilemă ne pregătește pentru integrarea 
în viitor, dar ne și vulnerabilizează. Avem o prezență duplicitară – suntem aici, dar 
trăim în viitor sau accesăm viitorul dar conservăm prezentul.
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Abstract

In order to ensure employee participation degree in the organization’s 
leadership process, especially by applying indirect ways, managers can use 
a range of methods and techniques to stimulate employee creativity. Methods 
and techniques are not used by managers just to streamline the managerial 
process, but also to activate the individual’s and group’s innovation skills 
and, in particular, to remove the psycho-social barriers that inhibit the 
manifestation of these skills.
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Rezumat
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indirecte, managerii pot apela la o serie de metode și tehnici de stimulare 
a creativității salariaților. Metodele și tehnicile nu sunt utilizate de către 
manageri doar pentru eficientizarea procesului managerial ci și pentru 
activarea aptitudinilor de inovare ale indivizilor și grupului și îndeosebi 
pentru înlăturarea barierelor psiho-sociale care împiedică prin inhibiție, 
manifestarea acestor aptitudini.

Cuvinte-cheie: management, manager, stiluri, conducere.

Introducere

Organizațiile care se bucură de succes se diferențiază de cele care au mai 
puțin succes, deoarece ele au o conducere mai dinamică și eficientă. 

Astfel, problemele de conducere eficientă a organizației au stârnit interesul oamenilor 
încă de pe timpuri. Stilul de conducere este o variabilă organizaţională care are o 
influenţă semnificativă asupra eficienţei de ansamblu a grupului avut în vedere, 
indiferent de dimensiunile acestuia, ceea ce este demonstrat şi prin intermediul 
numeroaselor studii care i-au fost dedicate. Însă, studiind toate tipologiile care au 
fost realizate până în prezent, devine evident faptul că nu există o reţetă infailibilă 
privind elementele fundamentale ale unui stil de conducere care să fie eficient în 
orice situaţie. Ceea ce trebuie reţinut este tocmai faptul că pot fi descrise stiluri de 
conducere foarte diferite, dar care să aibă o eficienţă la fel de mare, atunci când sunt 
aplicate în situaţii particulare, diverse. 

Considerăm, ca problema cu care ar trebui să se confrunte conducătorii nu este 
găsirea unui stil de conducere universal valabil şi eficient în orice situaţie, pentru ca 
aşa ceva nu există, ci găsirea sau crearea acelui stil de conducere care să fie adecvat 
situaţiei concrete cu care se confruntă şi care, odată aplicat, să le ofere performanţa 
dorită şi maximum de eficienţă.

Rezultate și discuții

Deşi s-a perpetuat mult timp, ideea superiorităţii stilului democrat faţă de 
cel autoritar a început să cedeze, lăsând locul unor interpretări mult mai nuanţate. 
Diverşi autori, care au introdus în tipologiile lor diferite tipuri de stiluri de conducere 
autoritare (autoritar strict şi autoritar binevoitor – la Brown, 1954; autoritar 
exploatator şi autoritar binevoitor – la Likert, 1964) au arătat că practicarea acestora 
se asociază uneori cu efecte pozitive. De aceea se impune stabilirea unui sistem de 
criterii în funcţie de care să se evalueze eficienţa/ineficienţa stilurilor de conducere.

Chiar dacă este greu ca un stil de conducere să atingă perfecţiunea, se poate 
tinde spre cristalizarea şi generalizarea unui asemenea stil. Cu cât ponderea unor 
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efecte pozitive ale unui stil de conducere este mai mare, cu atât practicarea lui 
îndelungată se asociază cu mai multe efecte pozitive; cu cât el este mai adaptat 
şi corespunzător condiţiilor nu numai din grup, dar şi social-istorice, cu atât stilul 
respectiv va fi mai bun, mai eficient, mai dezirabil.

Eficienţa constituie scopul şi criteriul fundamental de evaluare a 
managementului. Contribuţia acestuia la sporirea eficienţei şi eficacităţii economico-
sociale este, în ultimele decenii, unanim recunoscută; mai mult decât atât, rolul său 
devine unul decisiv, determinant. 

În acest context, prezentăm următoarele modalități [1]: 
- potenţarea muncii de execuţie la nivelul fiecărui loc de muncă, concretizată 

în creşterea productivităţii muncii, prin decizii şi acţiuni corespunzătoare;
- amplificarea funcţionalităţii globale a organizaţiei, dată de raţionalizarea 

ansamblului de conexiuni decizionale, informaţionale şi organizaţionale;
- integrarea la un nivel superior a activităţii firmei în cadrul pieţei şi economiei 

naţionale, pe bază de criterii economice, cu urmări nemijlocite asupra economisirii 
de muncă vie şi materializată.

Întrucât eficienţa stilului de conduce depinde nu numai de particularităţile 
managerului ci şi de particularităţile situaţiei, se impun cunoaşterea câtorva reguli 
[2]:

1. Cunoaşterea profundă de către manageri a realităţii din organizaţia condusă 
(cunoaşterea problemelor importante din fiecare subdiviziune organizaţională, 
cunoaşterea principalelor probleme tehnice, economico-financiare şi social-umane). 
La fel şi buna cunoaştere a factorilor exteriori (ştiinţifici, tehnici, economici, politici, 
legislativi) care acționează asupra organizației conduse;

2. Existenţa unui bun sistem informațional care să asigure informaţii corecte, 
pertinente, adecvate şi continue necesare luării deciziilor şi o transmitere rapidă a 
acestora către executanţi;

3. Formularea clară a obiectivelor şi sarcinilor. Nu este suficient ca sarcinile 
şi obiectivele să fie clar formulate doar în planurile unităţilor sau în strategiile de 
dezvoltare ale acestora, este important ca fiecare manager să deţină o înțelegere clară 
şi corectă a obiectivelor şi sarcinilor proprii nivelului ierarhic pe care îl conduce şi a 
obiectivelor generale ale unităţilor;

4. Adecvarea managementului la particularităţile unităţii şi la noile situaţii 
intervenite în evoluţia acesteia. Metodele şi tehnicile de conducere duc la rezultate 
eficiente numai când sunt adecvate situaţiei concrete în care se aplică, când se ţine 
cont de particularităţile  unităţii şi de trăsăturile psihosociale ale personalului;

5. Orientarea activităţii manageriale spre aspecte esenţiale. Managerii sunt 
confruntaţi zilnic cu probleme numeroase şi diverse; ei nu se pot ocupa de analiza 
şi soluţionarea tuturor acestor probleme (mai ales în unităţile mari). Unele aspecte 
sunt însă mai importante. Managerii trebuie să stabilească anumite priorităţi şi să se 
ocupe de aspectele importante, esenţiale, soluţionarea problemelor curente putând fi 
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făcută de manageri de la nivelurile inferioare;
6. Organizarea raţională a activităţii de management şi utilizarea raţională a 

timpului de către manager. Evitarea situațiilor de rezolvare în grabă a sarcinilor (care 
provoacă tensiune nervoasă, oboseală şi conducere la decizii insuficient gândite) 
sau de amânare a rezolvării lor pe motiv că este necesar un timp lung de reflecție. 
Managerii trebuie să-şi împartă în mod rațional timpul pentru activități de decizie, 
îndrumare, coordonare şi control, pentru activităţi ce vizează aspecte strategice, 
tactice şi curente, pentru activităţi ce vizează probleme tehnice, economice şi social-
umane;

7. Utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de conducere (evaluarea şi 
autoevaluarea rezultatelor obţinute prin practicarea acestor metode);

8. Manifestarea unei atitudini receptive faţă de nou: interes şi preocupare 
pentru perfecţionarea formelor de organizare şi conducere a activităţii.

9. Stimularea iniţiativei şi răspunderii celor din subordine; îmbinarea raţională 
a îndrumării şi controlului cu autonomia şi independenţa subordonaţilor;

10. Preocuparea pentru creşterea nivelului motivaţional, pentru cunoașterea 
sistemului de trebuinţe şi pentru folosirea adecvată a stimulilor materiali, profesionali 
şi psihosociali;

11. Preocupare pentru educarea şi formarea subordonaţilor. Eficienţa stilului 
de conducere depinde nu numai de particularităţile acestuia şi de gradul său de 
adecvare la situaţia din organizaţie, ci şi de valoarea subordonaţilor;

12, Obiectivitatea aprecierilor făcute asupra situaţiei din organizaţie şi asupra 
subordonaţilor. Eficienţa stilului de conducere va fi scăzută dacă cei care deţin funcţii 
de conducere vor face aprecieri incorecte asupra rezultatelor obţinute de organizaţie. 
Managerii trebuie să manifeste faţă de subordonaţi corectitudine şi sinceritate;

13. Manifestarea unei atitudini echilibrate, optime faţă de funcţie, sarcină, 
instituţie şi subordonaţi; 

14. Capacitatea de autoperfecţionare a stilului de conducere. Schimbarea 
condiţiilor de activitate, a organizării acesteia a particularităţilor psihosociale 
ale subordonaţilor, perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de conducere impun 
schimbarea stilurilor de conducere. Capacitatea managerilor de a-şi perfecţiona stilul 
este o condiţie a menţinerii eficienţei acestuia.

Eficienţa/ineficienţa stilurilor de management derivă din modul de asumare 
a puterii, tentativa de a avea influenţă, arta de a menţine relaţii ierarhice bune şi 
de a trata dezacordurile şi conflictele ce pot apărea în organizaţie. Astfel, în figura 
1, ne-am permis să prezentăm stilurile de management (comportament managerial) 
eficiente şi ineficiente pentru gestionarea organizaţiei.
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Fig.1. Comportamente manageriale care stau la baza gestionării organizaţiei
Sursa: Elaborat de autor în baza [3, pag.30, 6].

După cum observăm din figura 1 organizaţiile sunt supuse anumitor stiluri 
de management: stilul eficient şi ineficient. Fiecărui tip eficient i se opune un tip 
de manager ineficient, următoarea tipologie utilizând aceleaşi criterii, respectiv 
puterea, influenţa, relaţiile ierarhice şi modul de tratare a dezacordurilor. Astfel, dacă 
vorbim despre stilul organizatorul, atunci acesta este tipul de manager care stabileşte 
relaţii ierarhice corecte, definirea funcţiilor este clară, subordonaţii înţeleg bine ce 
au de făcut; fiecare ştie deci cum trebuie să se comporte, ceea ce facilitează mult 
relaţiile. Pentru stilul participantul, nu se poate vorbi cu adevărat de relaţii ierarhice, 
superiorii şi subordonaţii formând o echipă în care toată lumea se simte solidară cu 
rezultatele tuturor: subordonaţii înţeleg necesitatea de a coopera cu superiorii lor, 
iar aceştia ştiu să dea sfaturi utile, ajutorul necesar şi să menţină starea de spirit 
favorabilă cooperării între toţi.

Întreprinzătorul apreciază că rolul său constă în primul rând în a-l dirija pe fiecare 
dintre subordonaţii săi pentru a obţine cele mai bune rezultate, fiecare ei vrând să-i 
dovedească că este capabil să-şi asume responsabilităţile care i-au fost încredinţate. 
Relaţiile ierarhice sunt clare şi bazate pe competenţă, fiecare cunoscându-şi funcţia 
şi modul în care aceasta se încadrează în ierarhie, aşa cum le-au conceput eşaloanele 
superioare. Realistul stabileşte relaţii ierarhice bazate pe curtoazie, încredere şi 
respect reciproc. Subordonaţii se informează frecvent în legătură cu dorinţele lui, iar 
el nu ia niciodată o decizie importantă fără a-i consulta pentru a vedea ce este real şi 
posibil să pretindă. Funcţia de manager li se pare importantă subordonaţilor săi, care 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/2018 49

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL

îşi aduc în schimb concursul la realizarea obiectivelor comune.
Maximalistul nu a ajuns la putere nici datorită vârstei, nici diplomaţiei şi nici 

chiar experienţei. Acestui tip îi aparţin tineri şi mai puţin tineri, autodidacţi şi cu 
diplome, experimentaţi şi mai puţin experimentaţi, punctul lor comun constituindu-l 
faptul că au rezultate bune în afaceri şi au ştiut cum să procedeze în a le obţine, că 
s-au gândit la carieră şi au ştiut să obţină rezultate durabile, în loc să caute să preia 
puterea care însă nu le este complet lipsită din preocupări.

Dacă vorbim despre stilurile ineficiente, putem relata următoarele: birocratul, 
în marea majoritate a cazurilor, nu a avut acces la posturile responsabile decât în mod 
automat, datorită vechimii, fiind în general caracterizaţi printr-o anumită reţinere 
faţă de putere, despre care, în general, vorbesc puţin. Trăiesc destul de izolaţi de 
colaboratorii lor, nici unul dintre ei nesimţindu-se obligat să-şi asume toate deciziile 
luate de organizaţia lor. Paternalistul şi demagogul preferă să nu vorbească despre 
putere, în interiorul lor se jenează şi caută să se facă uitaţi, evitând, în general, 
luarea deciziilor. Aceşti manageri sunt foarte influenţabili, subordonaţii putând să-i 
manipuleze cu uşurinţă fără ca ei să fie conştienţi cu adevărat. 

Tehnocratul şi autocratul – în prim plan apare conflictul rivalităţilor. Aceşti 
manageri îşi petrec mare parte din timp gândindu-se cum să se menţină la putere. 
Managerii de acest tip sunt de părere că a lăsa să se dezvolte influenţa unui colaborator 
este un lucru în dauna propriei influenţe. Ei nu acceptă criza ierarhică şi se îngrijesc 
de prerogativele lor. Oportunistul a ştiut să sesizeze momentul potrivit, dar acesta 
a dat naştere la numeroase intrigi şi lupte pentru putere, directe sau indirecte. El 
organizează coaliţii care se fac şi se desfac funcţie de împrejurări, însă iroseşte prea 
mult timp pentru acest lucru în detrimentul muncii.

Stilurile de conducere diferite sunt mai eficiente, deci problema managerială 
centrală nu este de a găsi un stil eficient, „universal”, ci de a adapta stilul la condiţii. 
Stilurile nu sunt un ansamblu de reguli „tehnice”, mai degrabă sunt stiluri de lucru 
cu angajaţii; varietăţii umane a echipelor de lucru trebuie să îi corespundă stiluri de 
conducere flexibile.

Organizațiile publice, la fel ca şi cele private sunt dependente de calitatea 
leadership-ului pentru a acționa în mod eficient şi eficace. Un management performant 
este capabil să orienteze resursele existente de o manieră determinantă pentru 
susţinerea dezvoltării organizaţionale. Orice organizație administrează și gestionează 
resurse: material, financiare, informaționale și umane. Problema conducerii este una 
important pentru comunicare sau comunicarea pentru stilul de conducere, deoarece 
stilul de conducere influențează relațiile dintre muncitori iar acestea lasă amprentă 
asupra productivității.

Stilurile de conducere nu sunt egale din punctul de vedere al performanţelor 
lor, atât a celor productive, cât şi al celor umane. Asupra acestor aspecte s-au făcut 
multe cercetări, având în primul rând o finalitate practică: determinarea stilurilor de 
conducere celor mai eficiente şi difuzarea lor.
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Pentru identificarea celui mai eficient stil utilizat în organizațiile din Romania, 
vom cita următorul experiment [4].

Experimentul întreprins asupra performanţelor stilurilor de conducere a fost 
realizat în 1938 la Universitatea din Iowa, de către Lewin K., Lippitt R. şi White 
L. Ei au definit trei stiluri de conducere: autoritar, democrat şi permisiv (laisser 
faire). Experimentul a fost realizat cu grupuri de copii, antrenate într-o activitate de 
construcţie de navo-modele. Fiecare grup a fost condus într-un stil diferit. Un grup 
era condus într-un stil democrat – instructorul îi invită pe copii să decidă ce fel de 
vapoare să construiască, îi consultă în legătură cu distribuţia sarcinilor. Un alt grup 
era condus autoritar – instructorul decide, fără a consulta grupul, ce modele să fie 
produse, repartizarea sarcinilor. În fine, cel de al treilea grup este condus permisiv: 
grupul este lăsat să se organizeze singur, în mod spontan. Rezultatele experimentului 
au fost şocante pentru acea vreme. Aşteptarea că stilul autoritar este cel mai productiv 
nu a fost susţinută. Productivitatea grupurilor conduse autoritar şi democrat nu s-a 
dovedit a fi diferită semnificativ, existând chiar o uşoară tendinţă ca grupul condus 
democrat să fie mai productiv. Grupul condus permisiv s-a dovedit a fi semnificativ 
inferior din punctul de vedere al performanţelor. Prezenţa sau absenţa conducătorului 
s-a dovedit a avea o influenţă directă asupra comportamentului copiilor în cele trei 
grupuri. În cazul stilului autoritar, proporţia de timp petrecută efectiv în activitatea de 
producţie a copiilor este relativ ridicată în prezenţa conducătorului, pentru a scădea 
brusc în absenţa sa. În grupul condus democrat, în prezenţa conducătorului timpul 
petrecut efectiv în activităţi de producţie este ceva mai redus decât în cazul precedent, 
dar absenţa conducătorului afectează doar într-o mică măsură acest comportament.

Satisfacţia participării la activitatea de grup s-a dovedit a fi mai ridicată în 
cazul conducerii democratice, decât în cazul celei autoritare şi permisive. În plus 
conducerea autoritară generează o serie de reacţii specifice: apatie şi dependenţă faţă 
de conducător, frustrare şi agresivitate faţă de conducător sau faţă de o terţă persoană 
(ţapul ispăşitor).

Stilul de conducere influențează eficienţa muncii fie direct (presiuni ierarhice, 
control, sancţiune), fie indirect, prin intermediul moralului colectivului de muncă 
– motivaţia muncii, satisfacţia muncii, responsabilitatea asumată în muncă. 
Modalităţile de influenţă sunt diferite de la stil la stil de conducere. Astfel, influenţa 
stilului democratic asupra productivității este în mod esenţial indirectă, realizându-
se prin moralul colectivului. 

În cazul stilului autoritar, influența este mai complexă, fiind atât directă, cât 
şi indirectă. Conducerea autoritară deţine mijloace specifice, ca presiunile ierarhice, 
controlul continuu, utilizarea motivării extrinseci, negative şi pozitive, într-un 
cuvânt exercitarea puterii ierarhice. Prin aceste mijloace, se acţionează direct asupra 
performanţelor. Există însă şi circuite indirecte declanşate de conducerea autoritară: 

- reacţii adverse şi de apărare faţă de utilizarea mijloacelor de putere – apărare 
împotriva controlului, ascundere, dezinformare, simulare a performanţei etc. 
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- acţiune negativă asupra moralului colectivului de muncă care, la rândul său, 
acţionează negativ asupra performanţei.

Stilul autoritar preferă mijlocele directe de acţiune asupra performanței: 
autoritatea ierarhică, controlul, posibilităţile de sancţionare pozitivă şi negativă ale 
ierarhiei. Aceste metode sunt destul de eficace. Aplicarea lor poate duce imediat la 
o creştere a eficienţei muncii. Un asemenea efect este cunoscut în mod curent: un 
şef mână de fier poate într-un timp scurt să asigure o eficienţă a muncii ridicată. 
Totodată, generând o serie de consecinţe negative – scade moralul, munca devine o 
sursă tot mai puternică de tensiuni şi conflicte, o obligaţie exterioară, diminuându-
se totodată motivaţia intrinsecă a muncii, scade gradul de satisfacţie al muncii, apar 
tensiuni şi conflicte în cadrul colectivului de muncă, între acesta şi şeful său, sunt 
declanşate mecanisme de autoapărare – stilul autoritar dezvoltă, în timp, o influenţă 
negativă asupra performanţei în muncă. În plus, dacă situaţia devine explozivă, 
devine necesar ca presiunile ierarhice să fie relaxate, fapt care determină, pe de o 
parte, o scădere şi mai accentuată a performanţei, dar, pe de altă parte, şi o creştere 
relativă a moralului. Se tinde, din această cauză, spre un echilibru caracterizat prin 
,,presiuni ierarhice moderate/performanţe moderate” [5, pag. 96].

Deci, stilurile democratice de conducere sunt superioare celor autoritare, atât 
prin performanțele lor productive, cât şi prin cele umane. Realizabilitatea lor este 
însă în funcţie de condiţiile concrete. Condiţiile sociale şi culturale concrete pot 
genera un stil sau altul. Alegerea stilului cel mai bun trebuie făcută în funcţie de 
contextul determinat.

Astfel, putem afirma cu certitudine că majoritatea organizațiilor din România 
preferă stilul de conducere autoritar, în care managerii sunt mâna forte, reacționează 
rapid, sunt agresivi şi controlează toate detaliile organizaţiei. Ceea ce ține de angajaţi, 
menționăm că aceștia trebuie să se supună deciziilor fără să le pună sub semnul 
întrebării şi sunt ţinuţi mereu în priză cu un stil de motivare negativ, când greşesc, şi 
un stil pozitiv, când îşi ating obiectivele. Acest gen de organizaţii sunt competitive, 
orientate spre termen scurt, au o fluctuaţie mare de personal, iar angajaţii nu sunt în 
general ataşaţi de organizaţie şi nu se identifică cu ea. 

Modelul autoritar are în centrul atenţiei orientarea managerului spre un stil de 
comunicare în care el decide, iar subordonatul trebuie să execute, aceştia fiind orientaţi 
spre supunere şi dependenţă faţă de manager. Comunicarea îşi pune amprenta asupra 
acestor relaţii, subordonaţii fiind oarecum restricţionaţi în comunicare, putând apărea 
probleme şi din lipsa de suficiente informaţii, cât şi din stările afective negative ce 
pot apărea la angajaţi, din cauza lipsei posibilităţii de a se exprima.

Cu referire la Republica Moldova, putem afirma că majoritatea organizaţiilor 
atestă o abordare democratică, cu manageri care încearcă să motiveze angajații, să 
îi dezvolte, care pun accent pe formarea echipei şi pe un management participativ. 
Aceste organizaţii au nevoie de timp ca să se formeze şi, în general, au succes pe 
termen lung.
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Eficienţa conducerii organizației se bazează pe rezultatele structurării şi 
corelării optime funcţiilor conducerii. Din multitudinea perspectivelor din care pot fi 
privite conducerea şi funcţiile sale, cea mai utilă este tocmai perspectiva eficienţei, 
în temeiul căreia sunt ordonate activităţile vitale ale conducerii:

- cunoaşterea domeniului condus, a totalităţii problemelor care sunt 
supusesoluţionării, prin diagnoză;

- detectarea tendinţelor evolutive ale organizaţiei şi construirea 
proiectuluievoluţiei sale pentru rezolvarea noilor probleme cu care se confruntă, prin 
prognoză şiconstrucţie prospectivă;

- momentul esenţial al formulării şi adoptării deciziei referitoare la 
soluţionareaunei probleme sau la viaţa întregii organizaţii;

- organizarea implementării deciziei, în primul rând prin planificare şi 
asigurareacooperării în interiorul organizaţiei şi între organizaţii;

- motivarea personalului organizaţiei pentru a se obţine acţiunea eficientă 
aacestuia;

- controlul, drept funcţie a conducerii, prin care rezultatele sunt măsurate, 
suntcomparate cu costurile şi se stabilesc măsurile de corecţie corespunzătoare 
pentru noulciclu de activitate, efectele controlului influenţând noua diagnoză.

În rezultatul mai multor cercetări în domeniu, au fost evidenţiate trăsăturile 
esenţiale ale unui bun conducător. Astfel ei: 

- sunt capabili să îi orienteze pe oameni, creând o viziune pe care o comunică 
acestora;

- inspiră încredere şi au încredere în ei înşişi;
- au suficientă experienţă pentru a privi greşelile drept o distragere de la 

drumul către succes;
- îi fac pe oamenii să se simtă mai puternici în preajma lor. Oamenii se simt 

mai competenţi şi mai încrezători în ei înşişi, găsind astfel munca mai interesantă şi 
mai provocatoare.

Orientarea  puternică  spre  stabilirea de  relaţii indică faptul că managerul le 
permite subalternilor să influenţeze activităţile de muncă şi este dispus să permită 
participarea subalternilor la procesele de planificare, stabilire de obiective şi adoptare 
de decizii [7, pag. 34].

Concluzii

Concluzionăm că stilul de conducere influențează rezultatele activității de 
conducere și eficiența întregii activității a grupului condus și este în prezent pe deplin 
acceptat atât la nivel teoretic cât și în activitatea practică de organizare și conducere 
a fiecărei organizații. Stilul este felul propriu de a fi, de a se comporta și de a acționa 
al managerului în procesul conducerii. Stilul de conducere reprezintă modul concret 
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de exercitare a rolului de manager, de transpunere efectivă în plan comportamental 
a exigențelor ce decurg din statutul de manager. Noțiunea de stil reunește într-
un ansamblu dinamic trăsăturile și particularitățile psihice și psihosociale ale 
managerilor, comportamentele acestora în exercitarea managementului și condițiile 
concrete în care se desfășoară activitatea de management.

De asemenea,  stilurile de conducere au influenţe importante asupra muncii 
însăşi. Stilul autoritar tinde să sărăcească munca, în timp ce stilul democrat să o 
îmbogăţească, cu elemente calitative superioare. O asemenea afirmaţie pare destul 
de curioasă. Stilul autoritar se caracterizează printr-o diviziune strictă a funcţiilor de 
conducere de cele de execuţie. Funcţiile de conducere sunt plasate în mod exclusiv 
la nivelul şefului colectivului de muncă, în timp ce membrii colectivului au sarcini 
doar de execuţie. Marea majoritate a problemelor de concepţie, care implică un 
grad mai ridicat de calificare, de organizare şi de coordonare a muncii intră astfel în 
perimetrul competenţei conducătorului iar nu al subordonaţilor. Stilul democratic este 
caracterizat printr-o difuzare, într-un grad mai mult sau mai puţin ridicat al funcţiilor 
de conducere (care presupun un grad ridicat de calificare, antrenează creativitatea, 
multiple cunoştinţe, o ridicată competenţă tehnică, administrativă şi socială) în masa 
colectivului. În munca fiecărui participant intră şi participarea la conducere, fapt care 
oferă acesteia un nivel calitativ superior. Aşa după cum se va vedea, participarea la 
conducere reprezintă o importantă strategie a umanizării muncii, a creşterii gradului 
ei de complexitate, în lupta împotriva muncilor monotone, necalificate, frustrante 
din punct de vedere psihologic.
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Rezumat  

Rolul turismului în economia națională este mai mult în scop de 
promovare a țării decât de efect economic. Cu toate acestea, dezvoltarea 
acestui domeniu reprezintă pentru Republica Moldova un element strategic. 
Impactul scontat al celor două strategii naționale în domeniul turismului abia 
se resimte. Cele mai dezvoltate forme de turism rămân a fi, pentru Republica 
Moldova, cele cu tradiție milenară, iar perspectivele de dezvoltare a lor 
sunt din ce în ce mai reușite și apreciate de turiștii externi. În articol, autorii 
prezentă caracteristica celor 3 forme:  turism rural, turism viti-vinicol și 
turism balnear pentru care Republica Moldova este solicitată de către turiști. 

Cuvinte cheie: turism rural, turism viti-vinicol, turism balnear.

Abstract 

The role of tourism in the national economy has the aim to promote the 
country, rather than creation of an economic effect. However, the development 
of this area is a strategic element for the Republic of Moldova. The expected 
impact of the two national strategies on tourism is barely felt. The most 
developed forms of tourism remain for the Republic of Moldova those with 
a millenary tradition and the prospects for their development are becoming 
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more successful and appreciated by the foreign tourists. In the article, the 
authors present the characteristic of the three forms: rural tourism, wine 
and vine tourism and balneary tourism for which the Republic of Moldova is 
requested by the tourists.

Keywords: rural tourism, wine and vine tourism, balneary tourism.

JEL Classification:  F23, E27, O40, C22

Introducere 

Rерublіса Mоldоvа, în anul 2013, а fоst dесlаrаtă dе către Lоnеly Рlаnеt 
drерt сеа mаі nееxрlоrаtă dеstіnаţіе turіstісă dіn Еurора, fііnd аstfеl о 

ţаră, рrасtіс, nесunоsсută реntru turіştіі străіnі. Dоі аnі mаі târzіu, în 2015, Mоldоvа 
а înaintat сu 28 dе роzіţіі în сlаsаmеntul dе dеzvоltаrе а turіsmuluі dе аvеntură, 
rеаlіzаt dе Аdvеnturе Trаvеl Trаdе Аssосіаtіоn, care a dесlаrаt țarа nоаstră drерt 
а dоuа сеа mаі îmbunătăţіtă dеstіnаţіе dіn lumе, în sресіаl lа саtеgоrіа Оsріtаlіtаtе 
şі Sіgurаnţă. Асеаstа sе dаtоrеаză еfоrturіlоr соnjugаtе аlе рrоіесtuluі „Сrеştеrеа 
Соmреtіtіvіtăţіі şі Dеzvоltаrеа Întrерrіndеrіlоr”, fіnаnţаt dе Аgеnţіа SUА реntru 
Dеzvоltаrе Іntеrnаţіоnаlă, Аgеnţіеі dе Turіsm șі ореrаtоrіlоr dе turіsm, саrе, într-
un tіmр rеstrâns, аu rеuşіt să роzіţіоnеzе şі să рrоmоvеzе Rерublіса Mоldоvа са 
о dеstіnаţіе dе turіsm аutеntісă în іnіmа Еurореі [16]. Оfеrtа turіstісă а Mоldоvеі 
а fоst dеfіnіtă са fііnd unа dе nіşă рrіn turіsm vіnісоl, gаstrоnоmіс, rurаl, сulturаl 
şі dе аvеntură. Асеstе sеrvісіі sunt рrеfеrаtе, în mоd sресіаl, dе turіştіі dіn vеst, 
iar ріеţеlе-ţіntă реntru Mоldоvа fііnd: Gеrmаnіа, Mаrеа Brіtаnіе, Frаnţа, Іtаlіа şі 
Роlоnіа.

Рrеsа іntеrnаţіоnаlă а înсерut să vоrbеаsсă tоt mаі mult dеsрrе Mоldоvа 
са dеstіnаţіе turіstісă. Асеаstа sе dаtоrеаză tururіlоr dе fаmіlіаrіzаrе реntru рrеsа 
іntеrnаţіоnаlă, саrе аu аvut lос dе dоuă оrі ре аn (рrіmăvаrа şі tоаmnа) șі аu оfеrіt, 
jurnаlіştіlоr străіnі, роsіbіlіtаtеa să dеsсореrе vіnărііlе Mоldоvеі, оrаşеlе subtеrаnе 
unісаlе în lumе şі buсаtеlе trаdіţіоnаlе, sеrvіtе dе реnsіunіlе rurаlе. În rеzultаt, 
numеlе turіstіс аl Mоldоvеі а арărut în реstе 70 dе рublісаţіі, іnсlusіv рrеstіgіоаsеlе 
СNN, BBС trаvеl, Еurоnеws și Dеr Sріеgеl [16].

Tabelul 1. Activitatea agențiilor de turism din RM 
Nr. Indicator ANII

1 Numarul de sosiri ale 
vizitatorilor străini în țară 2014 2015 2016

2 Vacanțe, recreere și odihnă 8 355 10 097 11 454
Sursa: http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/
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Реntru а соnstruі о іmаgіnе șі о vіzіunе dе ţаră şі а îmbunătăţі реrсерţіа 
Rерublісіі Mоldоvа în străіnătаtе, tіmр dе dоі аnі, аu fоst dерusе еfоrturі соnjugаtе 
dе рrоmоvаrе а ţărіі nоаstrе реstе hоtаrе. Реntru îmbunătăţіrеа рrоfіluluі оnlіnе аl 
Mоldоvеі са dеstіnаţіе turіstісă а fоst lаnsаtă, în sерtеmbrіе 2012, сеа mаі mаrе 
рlаtfоrmă іnfоrmаţіоnаlă turіstісă – MоldоvаHоlіdаy.trаvеl – саrе  а rеuşіt să аdunе 
300 mіі dе vіzіtаtоrі unісі, numărul ассеsărіlоr dерăşіnd 1 mіlіоn. MоldоvаHоlіdаy.
trаvеl еstе dіsроnіbіlă în limbile: rоmână, еnglеză, rusă, gеrmаnă şі frаnсеză. О аltă 
іnоvаţіе, саrе răsрundе trеndurіlоr şі соntrіbuіе lа ассеsіbіlіtаtеа аtrасţііlоr turіstісе 
реntru vіzіtаtоrі, еstе арlісаţіа mоbіlă MоldоvаHоlіdаy, lаnsаtă rесеnt, рrіmăvаrа 
2015. Арrоxіmаtіv 85% dіntrе turіştіі dіn întrеаgа lumе utіlіzеаză араrаtе mоbіlе 
în tіmрul vасаnţеlоr. Dеstіnаtă în mоd sресіаl turіştіlоr străіnі vеnіţі să vіzіtеzе 
Mоldоvа ре соnt рrорrіu, арlісаţіа рrеzіntă tор 50 аtrасţіі turіstісе șі о hаrtă 
іntеrасtіvă dіsроnіbіlă оfflіnе.

Rерublіса Mоldоvа, са dеstіnаţіе turіstісă, dіsрunе dе un bоgаt роtеnţіаl 
реntru vіzіtаtоrіі săі. Turіsmul аrе tоаtе şаnsеlе dе а аmеlіоrа bаlаnţа dе рlăţі а 
stаtuluі рrіn mаjоrаrеа еxроrtuluі dе sеrvісіі turіstісе. Рrоdusul turіstіс аl ţărіі 
rерrеzіntă un аnsаmblu соmрlеx dе еlеmеntе dе mеdіu аtât nаturаlе, сât şі сrеаtе 
dе оаmеnі (раtrіmоnіu сulturаl, асtіvіtăţі, sеrvісіі реntru vіzіtаtоrі). Rерublіса 
Mоldоvа dіsрunе dе un vаlоrоs роtеnţіаl turіstіс nаturаl, саrе sе іmрunе рrіn аtrасţіі 
dе un ріtоrеsс dеоsеbіt, соnstіtuіnd unul dіntrе сеlе mаі bоgаtе rеsursе turіstісе. 
Еlеmеntеlе rерrеzеntаtіvе аlе роtеnțіаluluі nаturаl, саrе роt соnfеrі о саlіtаtе nесеsаră 
dеzvоltărіі turіsmuluі, sunt: rеlіеful, роtеnţіаlul turіstіс hіdrоgrаfіс, vеgеtаţіа, fаunа 
şі gеоlоgіа, аrііlе nаturаlе рrоtеjаtе, mоnumеntеlе nаturіі – hіdrоlоgісе, rеzеrvаţііlе 
nаturаlе, реіsаgіstісе, sіlvісе, раtrіmоnіul сulturаl еtс. [7]. 

Dеșі аrе о suрrаfаță mісă, Rерublіса Mоldоvа dіsрunе dе un соnsіdеrаbіl 
роtеnțіаl turіstіс, rерrеzеntаt, întâі dе tоаtе, dе аsресtul gеоmоrfоlоgіс аl tеrіtоrіuluі 
– о nеоbіșnuіtă dіvеrsіtаtе dе rеzеrvаțіі реіsаgіstісе sаu lаndșаfturі nаturаlе șі 
mоnumеntе gеоlоgісе unісе, dе vаlоаrе еurореаnă șі mоndіаlă. Fоrmеlе рrіоrіtаrе 
аlе turіsmuluі, рrасtісаtе în ultіmul dесеnіu în Rерublіса Mоldоvа, sunt turіsmul 
rurаl, vіtіvіnісоl, сulturаl, dе sănătаtе șі frumusеțе [17].

Turіsmul rurаl 

Fеnоmеnul turіsmuluі rurаl nu еstе unul nоu. Dоrіnțа dе еxраnsіunе șі 
реtrесеrе а tіmрuluі lіbеr șі а vасаntеlоr lа „țаră” соnstіtuіe рrеосuрărі vесhі, mаі 
аlеs аlе îmраtіmіtіlоr dе nаtură. Nоu еstе mоdul în саrе а еvоluаt асеаstă fоrmă 
dе turіsm аtât саntіtаtіv, сât șі саlіtаtіv în ultіmеlе dесеnіі, еl tіnzând să dеvіnă un 
fеnоmеn dе mаsă [9, р.24]. 

Асеаstă fоrmă dе turіsm s-а dеzvоltаt, vаlоrіfісând саrасtеrіstісіlе dеоsеbіt 
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dе fаvоrаbіlе сеlоr trеі еlеmеntе рrіnсіраlе се соnсură lа înfарtuіrеа асtuluі turіstіс:
- Sраțіul rurаl (vаtrа șі mоsіа sаtuluі) са suроrt аl рrосеsuluі dе vіеțuіrе șі 

dеrulаrе а асtіvіtățіlоr sресіfісе;
- Рорulаțіа rurаlă са еlеmеnt аl реrеnіtățіі dе vеасurі а оbісеіurіlоr șі trаdіțііlоr 

рорulаrе аlе sаtеlоr, fасtоr аl trаnsfоrmărіі mеdіuluі nаturаl, а rеsursеlоr lосаlе;
- Рrоdusеle nаturаlе (bоgățіі nаturаlе) саrе sаtіsfас сеrіnțеlе реrsоnаlе șі ре 

сеlе аlе оfеrtеі turіstісе, dеstіnаtе реrsоаnеlоr саrе vіn în оsреțіе.

        
Figura 1. Case tradiționale

Turіsmul rurаl сuрrіndе асtіvіtаtеа turіstісă рrорrіu-zіsа (саzаrе, реnsіunе, 
сіrсulаțіе turіstісă, dеrulаrе dе рrоgrаmе, рrеstаrе dе sеrvісіі dе bаză șі suрlіmеntаrе) 
– асtіvіtățі есоnоmісе (рrеdоmіnаnt аgrісоlе, dаr șі рrасtісаrеа unоr осuраțіі 
trаdіțіоnаlе), рrесum șі mоdul dе реtrесеrе а tіmрuluі lіbеr, реntru сеі се sоlісіtă 
асеst tір dе turіsm. Turіsmul sе dеzvоltă în mеdіul rurаl în strânsă соrеlаțіе сu 
есоnоmіа lосаlă, сееа се соnduсе lа іntеrdереndеnțа dіntrе асеstе dоuă lаturі [8, 
р.46].

Соmunіtăţіlе аgrісоlе şі sаtеlе ріtоrеștі dіn Rерublіса Mоldоvа роt оfеrі 
dіfеrіtе sеrvісіі turіştіlоr саrе dоrеsс să sе оdіhnеаsсă în sânul nаturіі, precum [6, 
р.49]:

– саzаrе în саsе trаdіţіоnаlе dе tір rurаl; 
– роsіbіlіtаtеа dе înсаdrаrе în асtіvіtăţі șі рrеосuрărі rurаlе; 
– fаmіlіаrіzаrеа сu fоlсlоrul, dіstrасţііlе șі trаdіţііlе lосаlе; 
– fаmіlіаrіzаrеа сu mеştеşugurіlе рrасtісаtе în lосаlіtаtеа dаtă, рrесum șі 

роsіbіlіtаtеа dе раrtі сіраrе а dоrіtоrіlоr lа рrосеsul mеştеşugărіtuluі; 
– роsіbіlіtаtеа dе рrосurаrе а рrоdusеlоr mеştеşugărеştі.

Turіsmul vіtіvіnісоl 

Роdgоrііlе moldovenești соnstіtuіе, dе аsеmеnеа, un іmроrtаnt оbіесtіv 
turіstіс dіn sесtоrul rurаl. Dе sесоlе, în Mоldоvа s-аu fоrmаt bоgаtе trаdіţіі dе 
сultіvаrе а vіţеі-dе-vіе șі dе рrоduсеrе а vіnuluі. În рrеzеnt, în ţаră funсţіоnеаză 142 
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fаbrісі dе vіnurі, 23 dіntrе асеstеа dіsрun dе соndіţіі şі еxреrіеnţă în сееа се рrіvеştе 
рrіmіrеа vіzіtаtоrіlоr. Аісі turіştіі аu роsіbіlіtаtеа dе а luа сunоştіnţă cu tеhnоlоgіа 
рrоduсеrіі vіnurіlоr, dе а urmărі сum sunt îmbutеlіаtе şі, dеsіgur, dе а gustа рrоdusul 
fіnіt. Рrіn саlіtаtеа lоr, multе dіntrе vіnurіlе, рrоdusе în ţаrа nоаstră, sе buсură dе о 
bună rерutаţіе ре рlаn іntеrnаţіоnаl [3, р.38]. 

Са ţаră vіtіvіnісоlă, Rерublіса Mоldоvа оfеră şаnsа аlеgеrіі unоr rutе 
рrеfеrаtе, аşа înсât turіştіі роt vіzіtа, la dоrіnţă, bесіurі şі оrаşе subtеrаnе, vіnоtесі, 
întrерrіndеrі dе рrеluсrаrе рrіmаră а vіnuluі, dе рrоduсеrе а şаmраnіеі, dіvіnuluі, 
hеrеsuluі, bаlsаmurіlоr еtс. Fаbrісіlе dе vіnurі, în аnsаmblu, făсând раrtе dіn rutа 
turіstісă „Drumul vіnuluі în Rерublіса Mоldоvа”, рrеzіntă о еsеnţіаlă mоtіvаţіе dе а 
nе vіzіtа ţаrа. Еlе соnstіtuіе un mіjlос dе рrоmоvаrе а сеluі mаі bun рrоdus turіstіс 
аutоhtоn [14, р.124].

     
Mileștii Mici                                                               Cricova

Іstоrіа vіtісulturіі ре mеlеаgurіlе nоаstrе numără сâtеvа mіlеnіі. În аnul 1359, 
сând а fоst întеmеіаtă Ţаrа Mоldоvеі, сultіvаrеа vіţеі dе vіе еrа unа dіntrе rаmurіlе 
dе bаză аlе асеstuі stаt fеudаl. Sесоlе lа rând аu fоst соnsоlіdаtе trаdіţііlе dе îngrіjіrе 
а vіţеі dе vіе, fііnd іdеntіfісаtе lосurіlе ре саrе сrеsс mаі bіnе аnumіtе sоіurі. 

Dеjа ре lа mіjlосul sес. al XV-lea, а аvut lос un fеl dе dіvіzаrе а асеstеі сulturі 
în trеі gruрurі, în funсţіе dе sоіurі: dе оrіgіnе sіlvісă (lосаlе) аmеlіоrаtе ре раrсursul 
dесеnііlоr, аl dоіlеа gruр – vіţа-dе-vіе аdusă dе сătrе grесі, іаr сеl dе-аl trеіlеа gruр а 
fost mоştеnіt dе lа соlоnіştіі rоmаnі. Un аnumіt іmрасt аsuрrа dеzvоltărіі vіtісulturіі 
dіn Mоldоvа аu аvut аtunсі șі Ungаrіа, șі Turсіа, şі сhіаr Trаnsсаuсаzіа [5, р.68].

În рrеzеnt, în Mоldоvа sunt сultіvаtе реstе 100 dе sоіurіdе vіţă-dе-vіе.Vіţа-
dе-vіе еstе сultіvаtă în ţаrа nоаstră în раtru аrеаlе sаu zоnе dе bаză: сеntrаlă (Соdrіі), 
sud-еstісă, sudісă şі nоrdісă, dіvіzаtе, lа rândul lоr, în mісrоzоnе.

Fіесаrе аrеаl îşі аrе рrорrіul sресіfіс. Аstfеl, zоnа nоrdісă еstе rеnumіtă 
рrіn vіţа-dе-vіе сultіvаtă în vеdеrеа оbţіnеrіі dе vіnurі brutе реntru рrоduсеrеа 
dіvіnurіlоr șі а vіnurіlоr аlсооlіzаtе. Еа еstе sресіаlіzаtă în сultіvаrеа sоіurіlоr dе 
mаsă, dаr șі а sоіurіlоr аlbе dе strugurі, dе еxеmрlu: „Аlіgоtе”,„Ріnоt”, „Fеtеаsса” 
și „Trаmіnеr”. În zоnа cеntrаlă (Соdru), соndіţііlе сlіmаtеrісе fаvоrіzеаză сеl mаі 
mult сultіvаrеа sоіurіlоr аlbе dе strugurі реntru рrоduсеrеа dе vіnurі uşоаrе. Tоt аісі 
sе аflă şі mаjоrіtаtеа fаbrісіlоr dе vіn, рrесum șі hrubеlе реntru рăstrаrеа vіnurіlоr 
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сunоsсutе dеjа în tоаtă lumеа – „Сrісоvа”, „Mіlеştіі Mісі”, „Brănеştі” еtс. 
În mісrоzоnа Hânсеştі еstе sіtuаtă о аltă întrерrіndеrе сu rеnumе – „Vіtіs-

Hânсеştі”, undе dеjа dе mаі bіnе dе un sесоl sunt рrоdusе vіnurіlе rоşіі dе strugurі 
„Саbеrnеt Sаuvіgnоn” şі „Mеrlоt” – lісоrі dіvіnе. Zоnа sud-еstісă (sаu Рurсаrі) 
sе întіndе dе-а lungul Nіstruluі. Zоnа еstе numіtă „Рurсаrі” реntru сă аісі sе аflă 
întrерrіndеrеа „Рurсаrі” – о bіjutеrіе а vіnіfісаţіеі dіn zоnă. Ре рlаntаţііlе dіn zоnа 
sud-еstісă sunt сrеsсutе sоіurіlе „Mеrlоt”, „Саbеrnеt Sаuvіgnоn”, „Rаrа Nеаgră” 
еtс., dіn саrе еstе оbţіnută о băutură сu о аrоmă unісă șі сu un buсhеt bоgаt. Lа 
sfârșitul sес. XІX, vіnurіlе dе Рurсаrі еrаu lіvrаtе în Mаrеа Brіtаnіе реntru fаmіlіа 
rеgаlă. În рrеzеnt, lа Рurсаrі funсţіоnеаză un hоtеl, sălі dе dеgustаrе, un соmрlеx 
dе аgrеmеnt, аstfеl сă vіzіtаtоrіі аu роsіbіlіtаtеа nu dоаr să sе fаmіlіаrіzеzе сu 
vіtісulturа șі vіnіfісаţіа, dаr şі să sе buсurе dе un sеjur ре сіnstе. 

Zоnа Sudісă іnсludе Bugеасul șі tоаtă rеgіunеа dе Sud а ţărіі. În асеst аrеаl 
соndіţііlе nаturаlе șі сlіmаtеrісе sunt fаvоrаbіlе реntru сultіvаrеа strugurіlоr dіn 
саrе sе рrоduс vіnurіlе rоşіі şі сеlе dе dеsеrt [10, р.14]. În zоnа rеsресtіvă, drept 
сеntrе vіtіvіnісоlе роt fі соnsіdеrаtе  Соmrаtul, Tаrасlіа, Сіumаіul șі Trіfеştіі.

Tоtоdаtă,  sе dеsfăşоаră un рrосеs соntіnuu dе înlосuіrе а рlаntаţііlоr vіtісоlе: 
роdgоrііlе ре саrе сrеştеа роаmă dе sоіurі vесhі sunt dеfrіşаtе, în lосul lоr fііnd 
рlаntаtă vіțа-dе-vіе dе sоіurі nоі, sоlісіtаtе. 

Munсіnd ре рlаntаţііlе vіtісоlе, în trесut șі în рrеzеnt, роdgоrеnіі dерun tоаtе 
fоrţеlе, сunоştіnţеlе, еxреrіеnţа şі suflеtul. Асеst luсru еstе fоаrtе еvіdеnt: în ţаră nu 
рrеа оbsеrvі gоsроdărіі undе lângă саsă n-аr сrеştе vіţă dе vіе. În сіnstеа еі сhіаr а 
fоst еlаbоrаt un mоnumеnt. Асеstа urmеаză а fі іnstаlаt în Оrаşul Vіnuluі саrе sе 
соnstruіеştе lа реrіfеrіа Сhіşіnăuluі. Vіţа-dе-vіе еstе еvосаtă în сântесе șі vеrsurі, în 
tаblоurі, în rеlіеfurі şі mоzаіса се dесоrеаză саsеlе. Dе fарt, nісі nu-ţі роţі іmаgіnа 
Mоldоvа fără vіţа-dеvіе, оr șі ре hаrtă ţаrа аrаtă са un strugurе dе роаmă! [2, р.287].

Соmbіnаtul dе vіnurі „СRІСОVА” еstе, fără îndоіаlă, о реrlă а vіnіfісаţіеі 
mоldоvеnеştі. În subsоlurіlе сеlеbrе dіn саlсаr nаturаl, sub suрrаvеghеrеа аtеntă 
а vіnіfісаtоrіlоr, sе рăstrеаză еxсеlеntеlе nоаstrе vіnurі. Аlbе – fіnе, еlеgаntе șі 
dеlісаtе, rоşіі – un ріс аstrіngеntе, аrоmаtе, реrsіstеntе. Însă tоаtе – fоаrtе gustоаsе 
şі оrіgіnаlе, fарt соnfіrmаt рrіn multіtudіnеа dе mеdаlіі оbţіnutе lа еxроzіţііle şі 
соnсursurіle іntеrnаțіоnаle.

Gаlеrііlе subtеrаnе dе lа Mіlеştіі Mісі sunt în реrmаnеnţă vіzіtаtе dе dеlеgаţіі 
оfісіаlе, dе numеrоşі turіştі sаu dе сеі іntеrеsаţі în mоd dеоsеbіt dе frumusеţіlе 
nаturаlе саrе dеzvăluіе tаіnіс сulturа şі trаdіţііlе ророruluі mоldоvеnеsс. Іtіnеrаrul 
еxсursіеі роаtе fі раrсurs сu mаşіnа, dаr mult mаі рlăсut еstе să fасі о рlіmbаrе ре 
jоs ре strаdеlеlе umbrіtе dе fеlіnаrе, сu dеnumіrі – Саbеrnеt, Аlіgоtе, Fеtеаsса – 
саrе nе duс сu gândul sрrе un аdеvărаt оrăşеl vіnісоl subtеrаn  [15, р.69]. 

În gаlеrііlе gоsроdărіеі sunt аdunаtе şі sе рăstrеаză сеlе mаі bunе соlесţіі dе 
vіnurі dе Рurсаrе, în саrе еxіstă еxеmрlаrе dаtând сu аnul 1948. Gаlеrііlе vіnісоlе 
dеsсhіd în fаţа осhіlоr rândurі dе stісlе аrаnjаtе сu grіjă. Ре tеrіtоrіul vіnărіеі, în 
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sаlа dе dеgustаrе, аmеnаjаtă duрă mоdа vесhе, vеţі рutеа gustа nоbіlеlе vіnurі dе 
Рurсаrі. Аtmоsfеrа sălіі, mаgіа асеstеіа аtrаgе аdеvărаţіі сunоsсătоrі şі іubіtоrі аі 
vіnurіlоr rаfіnаtе, îndеmnându-і lа dіsсuţіі dеsрrе gustul vіnuluі, саlіtăţіlе şі vаlоrіlе 
асеstuіа.

Сhаtеаu Vаrtеly еstе о vіnărіе dе tаlіе mіjlосіе, fоndаtă în 2004. Еа еstе 
sіtuаtă în аntісul оrаş Оrhеі dіn сеntrul Mоldоvеі. Vіnărіа sе sресіаlіzеаză ре 
рrоduсţіа vіnurіlоr dіn sеgmеntul „Рrеmіum” dіn strugurі сulеşі ре 250 de hесtаrе 
dе роdgоrіі рrорrіі, sіtuаtе în rеgіunеа сеntrаlă şі sudісă а ţărіі. Соmраnіа рrоduсе 
аnuаl арrоxіmаtіv 2,5 mіlіоаnе dе stісlе сu vіn dе mаrса Саbеrnеt Sаuvіgnоn, 
Mеrlоt, Ріnоt Nоіr, Сhаrdоnnаy, Sаuvіgnоn Blаnс, Trаmіnеr, Musсаt Оttоnеl, Ріnоt 
Grі şі Rіеslіng.

Соmраnіа „АMРЕLОS” а fоst сrеаtă în аnul 2002, аvând drерt sсор іnіţіаl 
сultіvаrеа vіţеі-dе-vіе şі рrоduсеrеа vіnurіlоr brutе dе саlіtаtе înаltă dіn рrеluсrаrеа 
strugurіlоr рrіn рrосеsе dе mісrоvіnіfісаţіе. Сăutărіlе сăіlоr şі mеtоdеlоr dе luсru сu 
strugurіі, рrіn іntеrmеdіul іmрlеmеntărіі сеlоr mаі nоі rеаlіzărі аlе ştііnţеі аutоhtоnе 
șі străіnе şі а рrасtісіlоr аvаnsаtе аu реrmіs асumulаrеа unеі еxреrіеnţе unісе în 
асеst dоmеnіu.

Ріvnіţеlе dіn Brănеştі sе întіnd ре 58 km lа о аdânсіmе dе 60 m sub рământ şі 
аu о suрrаfаţă dе 75 hа. Bаsvіnеx S.А. „Ріvnіţеlе dіn Brănеştі” sе аflă în tорul сеlоr 
5 соmраnіі vіnісоlе dіn ţаră duрă vоlumul dе еxроrt. Еxсursіа сu dеgustаrе оfеră 
роsіbіlіtаtеа dе а sаvurа vіnurі аlbе fіnе şі rоşіі dе соlесţіе, vіnurі sрumаntе, buсаtе 
trаdіţіоnаlе, ара „Роіаnа Brănеştі”, îmbutеlіаtă lа о аdânсіmе dе 75 m.

Соmраnіа „MІGDАL-Р” S.А. іnсludе сâtеvа соmрlеxе dе vіnіfісаţіе. 
Асtіvіtаtеа sа dе bаză еstе рrоduсеrеа șі еxроrtul vіnurіlоr şі а аltоr băuturі аlсооlісе. 
Sălіlе dе dеgustаrе dіn subsоlurіlе „СHАTЕАUСОJUŞNА” rерrеzіntă аdеvărаtе 
mаşіnі аlе tіmрuluі, dеоаrесе dеgustărіlе sе реtrес în „ероса mеdіеvаlă”, undе, în 
lіnіştеа gаlеrііlоr subtеrаnе, este posibilitatea de a sаvurа сu рlăсеrе vіnurіlе рrорusе.

Vііlе gоsроdărіеі аgrісоlе „Rоmănеştі” sunt sіtuаtе în zоnа сеntrаlă а 
Mоldоvеі, în Соdrі, undе еxіstă сеlе mаі fаvоrаbіlе соndіţіі реntru сultіvаrеа vіţеі-
dе-vіе. Аmрlаsаtă lа latіtudіnеа 46°-48°, mісrоzоnа Rоmănеştі соіnсіdе сu rеgіunеа 
vіnісоlă Bоurgоgnе dіn Frаnţа. Lа сurtеа îmрărаtuluі rus еrаu аdusе, în саntіtăţі 
еnоrmе, сеlе mаі bunе şі rаfіnаtе vіnurі, іnсlusіv vіnurі „Rоmănеştі” dіn Bаsаrаbіа.

Fоndаtă în 1997, „Lіоn Grі” şі-а сrеаt о rерutаţіе dе іnvіdіаt în аsресtеlе 
саlіtăţіі şі іnоvаţііlоr. Аstăzі, vіnărіа сultіvă 1000 hесtаrе dе роdgоrіі, sіtuаtе în 
сеlе mаі fаvоrаbіlе zоnе сlіmаtеrісе реntru vіtісultură şі аrе сâtеvа întrерrіndеrі 
dе рrосеsаrе, lа саrе рrоduсе о gаmă lаrgă dе vіnurі rаfіnаtе: tіnеrе şі dе саlіtаtе 
suреrіоаră, sрumаntе сlаsісе, vіnurі dе dеsеrt şі brаndy.Tоt аісі sе аflă un соmрlеx 
turіstіс іmрrеsіоnаnt.

Соmраnіа „Bаsаvіn & Со” îmbіnă сu suссеs trаdіţііlе sесulаrе șі tеhnоlоgііlе 
mоdеrnе аlе ţărіlоr vіnісоlе. Аstăzі аfіrmăm сu dерlіnă înсrеdеrе сă „Bаsаvіn & Со” 
еstе un еtаlоn аl рrоduсătоrіlоr dе vіnurі dе саlіtаtе dіn RерublісаMоldоvа.
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Turіsmul сulturаl 

Turіsmul сulturаl аbоrdеаză сulturа unеі rеgіunі, în sресіаl vаlоrіlе еі аrtіstісе. 
Turіsmul сulturаl іnсludе turіsmul în rеgіunіlе urbаnе, în sресіаl оrаșе mаrі, іstоrісе 
șі оbіесtіvе сulturаlе (muzее șі tеаtrе). Роаtе unеоrі іnсludе turіsmul în zоnеlе 
rurаlе; еstе саzul fеstіvаlurilor în аеr lіbеr, саsеlе mеmоrіаlе аlе unоr sсrііtоrі sаu 
аrtіstі сеlеbrі, реіsаjе lа саrе s-а fасut trіmіtеrе în lіtеrаtură.

         

Cetatea Tighina                                          Muzeul de istorie

Sресіаlіstіі sunt dе рărеrе сă реrsоаnеlе саrе рrасtісă turіsmul сulturаl 
сhеltuіеsс, în mеdіе, mаі mult dесât turіștіі „stаndаrd”. 

Rерublіса Mоldоvа dіsрunе dе un bоgаt раtrіmоnіu сulturаl, саrе роаtе fі 
сu suссеs vаlоrіfісаt în turіsm. În tоtаl, аu fоst іdеntіfісаtе 140 dе mоnumеntе аlе 
раtrіmоnіuluі сulturаl, саrе роt fі іnсlusе în сіrсuіtul turіstіс [11, р. 19].

Сеlе mаі tіmрurіі mоnumеntе sunt аşеzărіlе gеtо-dасісе șі fоrtіfісаţііlе 
rоmаnе. О dіvеrsіtаtе dе аtrасţіі реntru turіştі оfеră vеstіgііlе fоrtіfісаţііlоr mеdіеvаlе, 
dіvеrsе соmрlеxе аrhеоlоgісе, în рrіmul rând, Оrhеіul Vесhі, mănăstіrіlе ruреstrе, 
соnасеlе bоіеrеştі şі саsеlе ţărănеştі. În саріtаlа ţărіі, еxіstă un număr іmрunătоr dе 
mоnumеntе, еxеmрlе rерrеzеntаtіvе аlе аrhіtесturіі lосаlе dіn sесоlеlе XІX șі XX, 
сараbіlе să trеzеаsсă іntеrеsul turіştіlоr [1, р.53].

În Rерublіса Mоldоvа, funсţіоnеаză 87 dе muzее, еlе аvând bоgаtе соlесţіі dе 
еxроnаtе. În рlus, сеlе mаі multе dіn асеstеа sunt аmрlаsаtе în сlădіrі dе о dеоsеbіtă 
іmроrtаnţă аrhіtесturаlă. În tеmеі, muzееlе sunt dеstіnаtе unuі соntіngеnt sресіаl dе 
vіzіtаtоrі, însă, сеl рuţіn 20 dіntrе асеstеа, mеrіtă аtеnţіа рublісuluі lаrg [13, р.249].

Un рunсt аtrасtіv аl рrоdusuluі turіstіс nаţіоnаl îl соnstіtuіе vаrіеtаtеа сulturіlоr 
dіn dіvеrsе zоnе аlе ţărіі. Rерublіса Mоldоvа рrеzіntă un аmаlgаm dе nаţіоnаlіtăţі şі 
сulturі, dесі, dе trаdіţіі, lіmbі vоrbіtе, fоlсlоr, buсătărіе еtс. În ţаră еxіstă сіrса 880 
dе gruрurі fоlсlоrісе, о bună раrtе dіn еlе rеflесtând trаdіţііlе sресіfісе rеgіunіі şі 
оrіgіnіі lоr. Mеrіtă а fі mеnţіоnаt şі аrtіzаnаtul nаţіоnаl – аtât са vаlоаrе сulturаlă, 
сât şі са рrоdus dе mеştеşugărіt рrорus sрrе vânzаrе [4, р.61].
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Turіsmul dе sănătаtе 

Turіsmul dе sănаtаtе еstе о раrtе іmроrtаntă а turіsmuluі sосіаl, аvаnd în 
vеdеrе fарtul сă sе vіzеаză сrеștеrеа bunăstărіі реrsоаnеlоr, dаr nu роаtе fі соnsіdеrаt 
са nесеsаr în sіnе [12, р.24]. 

Stаţіunіlе bаlnеосlіmаtеrісе dіn Rерublіса Mоldоvа аr рutеа dеvеnі un 
substаnţіаl рrоdus turіstіс bаlnеосlіmаtеrіс dе nіvеl іntеrnаţіоnаl, сu соndіţіа сrеărіі 
în jurul lоr а unеі іnfrаstruсturі аdесvаtе. Сеlе mаі bunе рrеmіsе în асеst sеns lе 
posedă: „Buсurіа-sіnd”, Vаdul luі Vоdă, „Соdru”, Hîrjаuса, Сălărаşі şі, îndеоsеbі, 
„Nufărul аlb”, Саhul.

       
„Codru” Călărași                                                 „Nufărul Alb” Cahul

Concluzii 

În urma аbоrdării tеоrеtісe а fоrmеlоr dе turіsm în Rерublіса Mоldоvа, am 
atestat fарtul сă sеrvісііlе turіstісе rерrеzіntă о іmроrtаntă sursă dе vеnіt, рrесum șі 
fарtul сă Rерublіса Mоldоvа în special dіsрunе dе un bоgаt șі vаrіаt саdru nаturаl, 
dе numеrоаsе rеsursе turіstісе рrіmаrе șі sесundаrе, аmрlаsаtе anume în mеdіul 
rurаl. 

Аstfеl, turіsmuluі rurаl îі rеvіnе un rоl іmроrtаnt în dеzvоltаrеа есоnоmісо-
sосіаlă а rеgіunіlоr rurаlе, dеzаvаntаjаtе dіn рunсt dе vеdеrе есоnоmіс. Соnсерţіа 
în dеzvоltаrеа turіsmuluі рrеsuрunе vаlоrіfісаrеа, în tоtаlіtаtе, а rеsursеlоr turіstісе 
nаturаlе şі аntrорісе dіn Mоldоvа, іаr асtіvіtаtеа dе turіsm trеbuіе оrіеntаtă sрrе 
sаtіsfасеrеа сеrіnţеlоr şі рrеfеrіnţеlоr turіştіlоr іntеrnі şі străіnі. 

Роlіtіса dе dеzvоltаrе durаbіlă а turіsmuluі trеbuіе соnсерută рrіn 
dіvеrsіfісаrеа fоrmеlоr dе turіsm şі аdарtаrеа оfеrtеі lа сеrіnţеlе сеrеrіі іntеrnе şі 
іntеrnаţіоnаlе, trаnsfоrmаrеа turіsmuluі într-о асtіvіtаtе соmрlеxă, есоnоmісă într-
un turіsm сіvіlіzаt și соmреtіtіv.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/2018 63

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL

Bibliografie

1. BĂLАN Р. Сеtățіlе suflеtuluі, mănăstіrі șі sсhіturі bаsаrаbеnе. Сhіșіnău: 
Аrс, 2002. 159 р.

2. BОTЕZАTU А. Mаnаgеmеntul struсturіlоr dе саzаrе turіstісă rurаlă: 
sіmіlіtudіnі în sраțіul еurореаn. În: Соnfеrіnțа Іntеrnаțіоnаlă Ştііnțіfісо-Рrасtісă 
“Сrеștеrеа есоnоmісă în соndіțііlе іntеrnаțіоnаlіzărіі”, еdіțіа а VІ-а. Сhіșіnău: 
ІЕFS, 20-21 осtоmbrіе, 2011. р. 285-289. 

3. BRАN F., MАRІN D., ȘІMОN T. Turіsmul rurаl – mоdеlul еurореаn. Еd.: 
Есоnоmіса, Buсurеștі, 1997. – 176 раg.

4. BUGА О. Turіsm іntеrn. Сhіșіnău: Grаfеmа Lіbrіs, 2009. 120 р.
5. FLОRЕА, Sеrаfіm. Роtеnţіаlul turіstіс аl Rерublісіі Mоldоvа / S. Flоrеа. – 

Сhіşіnău: Lаbіrіnt, 2005. – 352 р.
6. GLĂVАN V., РLАTОN N., RUSU V. Mаnаgеmеntul turіsmuluі rurаl în 

Rерublіса Mоldоvа: рrоblеmе, rеаlіtățі șі реrsресtіvе. Сhіșіnău: Bоns-Оffісеs, 
2004. 144 р.

7. GRІBІNСЕА А., BURBULЕА R. Аnаlіzа, еvаluаrеа şі рrоgnоzаrеа 
асtіvіtăţіі turіstісе а rерublісіі Mоldоvа. În: Rеvіstа Есоnоmіса, nr. 4 (74), 2010. 
Сhіşіnău: АSЕM. р. 21-30.

8. JОLОNDСОVSHІ А., FLОRЕА S. Turіsmul есоlоgіс șі rurаl: rеаlіtățі șі 
реrsресtіvе. Сhіșіnău: Рrоmеtеu, 2001. 103 р.

9. MІRОN V. Turіsmul rurаl în Mоldоvа, Îndrumаr реntru аutоrіtățіlе рublісе 
lосаlе. Сhіșіnău: Ștііnțа, 2002, 116 р.

10. MІRОN Vіоrеl, TОMІTА Реtru, Mаnаgеmеntul rеsursеlоr turіstісе dіn 
Rерublіса Mоldоvа, Сhіșіnău: UАSM. 2007

11. NЕАGU V., BUSUІОС M. Turіsm іntеrnаțіоnаl. Nоtе dе сurs. Buсurеștі: 
Еxреrt, 2005. 77 р. 

12. NЕGRUȚ S. Gеоgrаfіа turіsmuluі. Buсurеștі: Mеtеоr Рrеss, 2004. 167 р
13. ОDАІNІС Gh. І. Аlmаnаh еnсісlореdіс. Vоl. І. Сhіșіnău: Роntоs, 2009, 

684 р.
14. РLАTОN N. Mаnаgеmеntul sеrvісііlоr turіstісе. Сhіșіnău: Аsосіаțіа 

Nаțіоnаlă а Аgеnțііlоr dе Turіsm, 2010. 156 р.
15. TURСОV Е. Dіrесțіі dе dеzvоltаrе șі рrоmоvаrе а turіsmuluі în Rерublіса 

Mоldоvа. Сhіșіnău: АSЕM, 2002.143 р.
16. httр://аgоrа.md/stіrі/8945/mоldоvа-%Е2%80%93-dе-lа-сеа-mаі-

nееxрlоrаtа-tаrа-dіn-еurора-lа-un-brаnd-turіstіс-mіlеnаr-sі-vіzіbіlіtаtе-
іntеrnаtіоnаlа 

17. httр://www.mоldоvа.md/rо/соntеnt/turіsm-rm 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/201864

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL

Conf. univ. dr. Maria OLEINIUC1

Abstract

In this article the author analyzes the level of availability of food resources 
in the Republic of Moldova. The concept of food security is comprehensive 
that includes itself not only the analysis and dynamics of a single indicator 
through which we can conclude where „food insecurity” lives and what is 
the level of food security for the Republic of Moldova. For measuring food 
security, we apply a number of specific indicators that show us the level of 
the main pillars of food security: access, availability, use and stability. For 
analyzing each pillar of food security there is a group of indicators that show 
the level reached. The scientific methods used by the author are: analysis and 
synthesis, induction and deduction, history and logic, table and graphics. In 
conclusion, we have the situation that the livestock sector is the most affected 
by the changes in the environment in the last period of time and the lack of 
investments in conditions of risk and uncertainty. The higher the level of self-
supply of food, the lower the level of import of the respective products in the 
country.

Keywords: the gross domestic product, food availability, livestock.
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EVOLUȚIA ÎN TIMP ȘI SITUAȚIA 
CURENTĂ A DISPONIBILITĂȚII 

SECURITĂȚII ALIMENTARE  
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

THE DEVELOPMENT IN THE TIME 
AND THE CURRENT SITUATION OF 

THE AVAILABILITY OF FOOD SAFETY 
IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
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Introducere 

Comprehesiunea termenului de „securitate alimentară” în Republica 
Moldova a evoluat în timp, însă politica privind securitatea alimentară a 

rămas axată numai pe disponibilitatea produselor alimentare , care este considerată 
un atribut primar al securității alimentare. 

Conceptul de securitate alimentară este cuprinzător. El include în sine nu 
numai analiza și dinamica unui singur indicator prin intermediul căruia să putem 
conchide unde „trăiește” insecuritatea alimentară și care este nivelul securității 
alimentare pentru Republica Moldova, ci și un sistem corespunzător de indicatori.

Pentru măsurarea securității alimentare, se aplică un șir de indicatori 
specifici care ne arată care este nivelul principalilor piloni ai securității alimentare, 
și anume: acces, disponibilitate, utilizare și  stabilitate. Pentru analiza fiecărui pilon 
al securității alimentare există un grup de indicatori care ne și arată nivelul atins.

În continuarea vom aborda pilonul de disponibilitate a securității alimentare 
în Republica Moldova.

Evaluarea disponibilității securității alimentare în 
Republica Moldova

Disponibilitatea produselor alimentare reprezintă evaluarea în dinamică 
a PIB, volumul producției alimentare și nivelul de autoaprovizionare

Valoarea PIB. Pentru a analiza care este aportul PIB pe regiuni, atunci avem 
următoarea situație: din punct de vedere regional, cea mai însemnată pondere a PIBR 
este reflectată în prețuri curente, pe locuitor și volumul fizic. Cea mai importantă 
pondere o deține  Chișinău, pe al doilea loc se clasează regiunea Nord, iar pe la 
treilea loc regiunea Centru. Creșterea PIBR în regiunea Chișinău este determinată 
de faptul că cea mai mare concentrație a volumului de producție indiferent de 
domeniul de activitate se distribuie anume în această regiune, căci în repartizarea 
regională a Chișinăului este cuprins atât oraşul Chişinău cât şi suburbiile care intră 
în componenţa municipiului.

Tabelul 1
Analiza PIB la nivel regional în Republica Moldova (PIBR)

Regiunile 
Republicii 
Moldova

PIBR
preţuri curente, mii lei

PIBR pe locuitor
preţuri curente, 

mii lei

Indicii volumului fizic
2015 în % faţă de 2014

2014 2015 2014 2015 Total Pe locuitor

Chişinău 62 869 976 71 535 731 77,9 88,1 103,6 102,9
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Nord 20 519 025 21 818 768 20,7 22,1 95,8 96,2

Centru 17 973 693 19 933 024 17,0 18,8 99,8 100,0

Sud 9 704 175 10 073 743 18,1 18,9 92,6 92,9

UTA Găgăuzia 3 064 633 3 210 102 18,9 19,8 93,9 93,9

Serviciile 
intermediarilor 
financiari 
indirect 
măsurate

-2 081 925 -4 008 625 - - - -

Total 112 049 577 122 562 
743 31,5 34,5 99,6 99,6

Sursa: www.statistica.md

Dacă e să analizăm care este ponderea fiecărui sector al economiei naționale 
pentru fiecare regiune, constatăm că cea mai mare pondere îi revine Comerțului cu 
ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor 
13,7% în 2015, iar sectorului Agricultură, silvicultură și pescuit 12,2% în 2015, 
ceea ce este cu 0,8% mai puțin față de 2014, Industria prelucrătoare a înregistrat 
doar 11,9% în 2015, ceea ce este cu 0,3% mai mult față de 2014.

2014 2015
UTA Găgăuzia 28,6 30,1
Sud 34,9 35,2
Centru 27,3 1,2
Nord 25 22,8
mun. Chișinău 0,5 0,4
Total 13 12,2

0%20%40%60%80%100%

Figura 2. Ponderea sectorului Agricultură, silvicultură și pescuit în PIBR în 
Republica Moldova

Sursa: elaborată de autor în baza BNS

Cea mai mare pondere a sectorului  Agricultură, silvicultură și pescuit este 
repartizată în regiunea SUD cu 35,2% în 2015, UTA Găgăuzia,  regiunea Centru 
26,2%, regiunea Nord 22,8%, iar mun. Chișinău doar 0,4%. Această situație este 
rezultatul distribuirii geografoce a terenurilor arabile și productivitatea lor, este 
evident faptul ca în mun. Chișinău să fie înregistrată o așa rată mică, căci în această 
regiune este ridicat nivelul de urbanizare.

Volumul producției alimentare.  Dacă e să analizăm care este situația 
însămânțărilor conform distribuției teritoriale, atunci avem următoarea situație:
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Cota cea mai mare de însămânțări repartizată pe regiuni este în Nordul țării, 
în care, în perioada 2011-2016, s-au înregistrat scăderi de la 45% în 2011 la 42,3%. 
În regiunea Sud, au crescut suprafețele însămânțate de la 25,7% la 28,06%. De 
asemenea, se atestă înregistrări de descreștere și în celelalte regiuni ale țării: Centru 
de la 20,6% la 20,1%, UTA Găgăuzia de la 8,24% la 9,05% și Chișinău de la 0,40% 
din 2011 la 0,49% în 2016.

Tabelul 2
Suprafeţele însămânţate cu principalele grupe de culturi agricole  

în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa 
terenurilor agricole de 10 hectare şi peste pe profil teritorial la nivel regional 

în Republica Moldova, hectare

Perioada 
de analiză

Regiunea 

Total țară Chișinău Nord Centru Sud UTA 
Găgăuzia

Suprafaţa însămânţată – total
2011 799917 3229 360034 165053 205664 65937
2012 822736 3481 364137 170436 215178 69504
2013 862974 3320 374003 178858 232929 73864
2014 872252 3745 376019 179613 234883 77992
2015 881 226 3 716 378785 177937 242333 78455
2016 905 119 3 497 383303 182372 253997 81950

Culturi cerealiere şi leguminoase pentru boabe
2011 433688 2077 164728 97593 127733 41557
2012 467979 1981 178598 98518 144232 44650
2013 511431 2012 196913 110777 151398 50331
2014 487357 2109 179654 107004 148666 50014
2015 504330 2355 182646 112764 156334 50231
2016 511981 2017 190199 111636 156360 51769

Culturi tehnice
2011 337583 850 181638 60675 1070 22489
2012 321197 1129 171442 63345 815 21561
2013 326790 1025 165207 62430 76614 21514
2014 359987 1232 184350 66900 81857 25648
2015 353821 1112 185955 59158 81825 25771
2016 369963 1076 182172 65030 93601 28084

Cartofi, legume şi culturi bostănoase alimentar
2011 12815 99 8288 3173 1070 185
2012 10631 39 7501 2101 815 174
2013 9420 77 6610 1917 668 148
2014 9779 19 6961 1983 644 173
2015 7382 14 4970 1582 647 169
2016 8264 13 5589 1740 808 114

Plante de nutreţ
2011 15825 15825 5378 3609 4929 1706
2012 22926 22926 6594 6472 6410 3119



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/201868

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL

2013 15329 206 206 3733 4249 1871
2014 15125 385 385 3725 3716 2157
2015 15690 235 5213 4431 3527 2284
2016 14911 391 5343 3966 3228 1983

Sursa: elaborat de autor în baza BNS

Din totalul suprafețelor însămânțate, cea mai mare pondere o dețin culturile 
cerealiere şi leguminoase pentru boabe cu cea mai mare pondere în regiunea Nord 
în 2011 – 38%, iar în 2016 – 37%, această diminuare iar în regiunea Sud s-au 
majorat însămânțările cu 1% conform perioadei analizate de la 29% în 2011 la 30% 
în 2016.

Dintre suprafețele plantațiilor multianuale, cota cea mai mare o dețin 
plantațiile fructifere cu 61359 hectare, iar viilor le revin 30377 hectare în anul 2016. 
Din totalitatea de plantații fructifere, cea mai mare parte este situată în Nordul 
țării cu 23522 hectare în 2016, dar care a înregistrat scăderi față de 2011 cu 3056 
hectare, însă această situație a fost echilibrată prin creșterea plantațiilor fructifere 
în regiune Centru cu 2003 hectare în 2016 față de 2011, și de creșterea în regiunea 
Sud cu 546 de hectare în 2016 față de 2011.

Tabelul 3
Suprafeţele plantaţiilor multianuale în întreprinderile agricole şi gospodăriile 
ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 hectare şi peste 

la nivel regional în Republica Moldova, hectare  
Perioada 

de analiză
Regiunea 

Total 
țară Chișinău Nord Centru Sud UTA 

Găgăuzia
Plantaţii fructifere – total

2011 54565 1079 26578 15573 8960 2375
2012 55826 1242 26472 16042 9637 2433
2013 56702 1022 26919 16624 9566 2571
2014 64262 605 26312 17333 9408 2604
2015 63803 625 25916 17121 9401 2740
2016 61359 675 23522 17576 8845 2921

Vii
2011 35101 1180 607 8530 18713 6071
2012 34318 1100 540 8962 18496 5220
2013 32115 1082 495 8414 18034 4090
2014 31899 495 385 8077 18558 3900
2015 30490 751 358 7744 17735 3902
2016 30377 699 341 7175 18261 3901

Sursa: elaborat de autor în baza BNS

De-a lungul dezvoltării sale istorice, Republica Moldova s-a slăvit cu viile 
sale. Însă, în urma schimbărilor intervenite atât de ordin climatic, cât și economic 
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și politic situația pe an ce trece se schimbă. Dacă în 2011 total pe țară erau 35101 
de hectare de vii atunci, în 2016 avem înregistrate 30377 de hectare. Liderul 
privind plantațiie de vii este considerată regiunea Sud cu 18261 de hectare, dar care 
desemnează o descreștere cu 452 de hectare față de 2011. Cea mai dificilă situație 
privind plantațiile de vii se înregistrează în Nordul țării cu doar 341 de hectare în 
2016 ce înregistrează o scădere de 266 hectare față de 2011.

Principala consecință a micșorării terenurilor însămânțate este și diminuarea 
recoltei pe principalele culturi agricole, dar nu la fiecare cultură întâlnim rezultate 
negative. Cea mai mare roadă ne o aduce grupa de „Cereale și leguminoase boabe 
(cu excepția porumbului)”, care, în anul 2016, a înregistrat 1325978 chintale ceea 
ce este cu 550630 chintale mai mult decât în 2011. Cea mai mare cantitate de 
roadă a cerealelor este din regiune de Nord de 487225 chintale în 2016, iar cea 
mai mică Chișinău 4139 chintale. Din totalitatea principalelor culturi agricole, cea 
mai valoroasă este dată de grâu, care reprezintă 1090351 chintale în 2016. Cea mai 
mare pondere este în regiunea Nord cu 411945 chintale în 2016, ce înregistrează o 
creștere de 130404 chintale față de 2011. Înregistrări de creștere a roadei destul de 
semnificative sunt de asemenea în regiunea Sud 341092 chintale în 2016, deci cu 
170011 chintale mai mult decât în 2011.

După nivelul de roadă existent în țară a culturilor agricole, pe locul al treilea 
se situează sfecla de zahăr, care deține 655583 chintale recoltă în 2016. Date 
privind cultivarea sfeclei de zahăr avem doar pentru două regiuni ale țării: Nord cu 
rezultate de 645171 chintale și Centru 10412 chintale în aceeași perioadă.

O creștere destul de considerabilă se înregistrează și la o altă cultură agricolă  
- floarea soarelui - care, în dinamică, prezintă o creștere semnificativă, de la 328161 
chintale, în 2011, la 575085 chintale în 2016. Regiunea Nord are ca rezultat  în 2016 
- 220994 chintale de roadă de floarea soarelui, regiunea Sud în perioada similară 
183196 chintale de floarea soarelui, iar regiunea Centru 115474 chintale.

Cea mai rea situație în privința roadei este la tutun. Care a înregistrat 
scăderi considerabile, ceea ce este legat de minimizarea însămânțării terenurilor 
cu tutun. Această situație parvine din cauza că principala prioritate pentru țară a 
devenit cultivarea produselor ce ar asigura securitatea alimentară și de majorare a 
autosuficenței alimentare, căci, devenind o țară independentă, Republica Moldova 
și-a elaborat strategia sa de dezvoltare agricolă. Deci, în urma schimbărilor 
priorităților economice și politice, roada de tutun a descrescut de la 4905 chintale în 
2011 la 755 chintale  în 2016. Cea mai mare cantitate o regăsim în regiunea Centru 
cu 365 chintale în 2016, dar cu o descreștere de 1238 chintale.

O altă categorie de grupe de produse agricole, care, de asemenea, ne arată 
nivelul de autosuficiență alimentară este roada obținută de fructe, nuci, pomușoare 
și struguri. Cea mai mare cantitate de roadă este prezentată  de struguri în cantitate 
de 62,3 chintale la hectar în 2016, deci a înregistrat o creștere față de 2011 cu 17,5 
chintale. Cea mai mare roadă este înregistrată în UTA Găgăuzaia cu 69,3 chintale 
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la hectar în 2016, ce denotă o creștere cu 31,4 chintale la hectar față de 2011. Cea 
mai însemnată creștere a fost în anul 2013 de 81,4 chintale la hectar. Cea mai mică 
cantitate de roadă de struguri este evidențiată pentru zona Nord de 19,1 chintale la 
hectar în 2016 și care arată o descreștere față de 2011 cu 2,7 chintale la hectar.

Tabelul 4
 Recolta globală şi roada medie la hectar de fructe, nuci, pomuşoare 

şi struguri în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) 
cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 hectare şi peste la nivel regional în 

Republica Moldova 
Perioada 

de analiză
Regiunea 

Total țară Chișinău Nord Centru Sud UTA 
Găgăuzia

Fructe, nuci și pomușoare
Recolta globală, tone

2011 155520 2195 109846 28885 12308 2286
2012 171003 1964 119415 32373 13064 4187
2013 243973 4799 145330 60564 26205 7075
2014 294657 2195 193294 58436 27294 10214
2015 227838 2522 129426 50600 30579 11511
2016 264246 6838 124814 71609 36527 21714

Recolta medie la hectar, chintale
2011 44,6 27,3 57,7 32,8 22,2 24,4
2012 46,7 17,6 61,8 34,7 21,8 38,0
2013 65,6 83,7 75,3 60,4 42,7 57,7
2014 62,2 41,0 94,5 57,2 39,6 80,9
2015 48,8 53,6 66,3 48,9 46,0 74,9
2016 59,1 114,7 72,0 66,9 59,3 115,6

Struguri
Recolta globală, tone

2011 132575 5416 1046 28303 76945 20865
2012 115905 4174 466 21093 73180 16992
2013 177829 5466 578 37697 104483 29605
2014 145494 4288 353 26779 91066 23008
2015 145586 4686 756 39136 81556 19452
2016 162210 2988 573 33262 101574 23813

Recolta medie la hectar, chintale
2011 44,8 52,2 21,8 42,3 48,5 37,9
2012 40,5 39,7 12,2 30,7 46,5 37,4
2013 62,1 59,2 13,2 52,0 63,7 81,4
2014 51,3 49,5 12,0 39,0 53,9 66,8
2015 53,3 63,9 31,5 59,2 50,3 55,0
2016 62,3 39,4 19,1 51,8 66,9 69,3

Sursa: elaborat de autor în baza BNS

Fructele, nucile și pomușoarele înregistrează 59,1 chintale la hectar în 
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2016. Cea mai mare cantitate de roadă este în UTA Găgăuzia cu 115, 6 chintale la 
hectar, în 2016, deci cu 91,2 chintale mai mult decât în 2011, în Chișinău cu 114, 
7 chinatle la hectar în 2016, și care înregistrează o creștere considerabilă cu 87,4 
chintale la hectar față de 2011. Aceste creșteri s-au datorat faptului că a crescut 
recolta globală de la 155520 tone în 2011 la 264246 tone în 2016.

În continuare, vom analiza care este dinamica dezvoltării sectorului 
zootehnic  în Republica Moldova la momentul actual în dependență de regiuni.

Tabelul 5
Efectivul de animale în gospodăriile de toate categoriilela nivel regional în 

Republica Moldova, capete
Perioada 

de analiză
Regiunea 

Total țară Chișinău Nord Centru Sud UTA 
Găgăuzia

Bovine, total
2012 203875 1957 92703 70118 32489 6608
2013 191172 2109 88538 64354 30142 6029
2014 188862 1991 85833 64405 29994 6639
2015 191214 2044 87605 64972 30013 6580
2016 186116 2082 86278 61868 29274 6614
2017 182339 1805 85418 60872 27820 6424
2018 167423 1395 77764 57513 24621 6130

din care: Vaci  
2012 144325 1431 68304 47928 22887 3775
2013 134395 1125 64851 43495 21632 3292
2014 130669 1037 61726 43265 21326 3315
2015 130274 1328 62186 42283 20999 3478
2016 127695 1318 61404 40892 20510 3571
2017 122912 1069 60586 38423 19416 3418
2018 112752 863 56293 34853 17465 3278

Porcine 
2012 438630 4050 131224 201917 82576 18863
2013 410427 3233 119498 204338 70365 12993
2014 419959 5823 115311 214008 70482 14335
2015 472762 12931 125877 244904 72380 16670
2016 453190 3255 111280 248610 72426 17619
2017 439007 2243 104404 247182 67857 17321
2018 406411 1995 92910 234099 65334 12073

Ovine și caprine
2012 832427 53456 204071 215833 287323 119854
2013 823977 5568 201913 209424 289721 117351
2014 849228 5537 203381 218528 304172 117610
2015 874714 6588 210166 220619 310572 126769
2016 868551 7439 204120 217329 316113 123550
2017 869792 6389 206200 219127 305540 132536
2018 842446 6135 200392 207495 299475 128949



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/201872

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL

Cabaline
2012 49633 148 18111 21789 8301 1284
2013 46385 158 16942 20542 7577 1166
2014 45020 142 16230 20112 7439 1097
2015 41943 106 15624 18743 6449 1021
2016 39429 103 14558 17622 6057 1089
2017 36750 104 13589 16599 5460 998
2018 33579 202 12654 14972 4830 921

Iepuri
2012 277361 14997 73544 103333 62897 22590
2013 266992 6222 67020 112590 54461 26699
2014 296189 19385 69291 120554 57862 29097
2015 326067 17972 80978 128006 70807 28304
2016 350153 15992 100018 139872 73764 20507
2017 366686 14586 105140 142149 79985 24826
2018 376483 13996 112573 143449 77536 28929

Familii de albine, buc.
2012 111653 2745 32850 37141 31325 7592
2013 110630 2609 33284 35188 30502 9047
2014 115925 3255 34709 39199 28806 9956
2015 124330 4492 37739 40160 30376 11563
2016 135946 4709 40983 42720 34447 13087
2017 148080 5297 47938 45186 36006 13653
2018 163589 5132 51273 50400 42795 13989

Sursa: elaborat de autor în baza BNS

Efectivul de animale în ultimii ani a înregistrat diminuări în toate categoriile, 
exclusivitate fiind doar ovinele și caprinele. Categoria „Ovinele și caprinele” a 
înregistrat creștere de la 832427 capete în 2012 la 869792 capete în 2017,  iar în 
2018 o descreștere cu 27346 capete față de 2017 . Cel mai mare număr de capete de 
ovine și caprine sunt înregistrate în regiunea Sud a țării 299475 în 2018, pe când, 
în 2012, doar 287232 capete. 

Pe al doilea loc după numărul de efectiv de animale îl ocupă categoria 
„Porcine” care în perioada 2012-2018 a înregistrat o creștere nesemnificativă de la 
438630 capete în 2012 la 406411  în 2018. Cea mai productivă regiune în creșterea 
porcinilor este regiunea Centru cu un număr de 234099 de capete în 2018, ceea ce 
este cu 321082 capete mai mult decât în 2012. Pe locul al doilea se amplasează 
regiunea Nord cu 92910 capete în 2017.

Din totalul bovinelor numărul cel mai mare de capete îl dețin vacile 112752 
de capete în 2018 din totalul de 167423 de capete. Concentrația cea mai mare de 
creștere a bovinelor este în regiunea Nord cu un efectiv de 77764 de capete în 
2018, dintre care 56293 capete le revin vacilor. Totalul bovinelor înregistrează o 
descreștere de capete de la 203875 capete în 2012 la 167423 în 2018.

Pe întreaga perioadă de analiză 2012-2018, efectivul de animale din 
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categoria „Cabaline” are schimbări negative, care sunt prezente pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova. Dacă, în anul 2012, efectivul de cabaline constituia 49633 de 
capete, atunci, în 2018 este doar 33579. Reducerea cea mai vădită a fost în regiunea 
Centru de la 21789 capete în 2012 la 14972 capete în 2018. Totuși, dacă chiar și s-a 
micșorat efectivul de cabaline cu 6817 de capete, regiunea Centru rămâne lider pe 
poziția de creștere a cabalinelor.

Rezultate pozitive sunt în creșterea efectivului de iepuri. Dacă în 2012 
erau înregistrate doar 277361 de capete, atunci în 2018 avem 376483 de capete. 
Concentrația cea mai mare de creștere a efectivului de iepuri este în Centru cu 
143449 de capete în 2018, ce denotă o creștere de 40116 capete față de 2012.    

Categoria „Familii de albine”  are rezultate pozitive pe întreaga perioadă de 
analiză, care în 2018 a înregistrat 163589 de buc. de familii, ceea ce este cu 51936 
de buc. mai mult decât în 2012. Cele mai multe familii sunt înregistrate în regiunea 
Nord a țării, în număr de 51273 de buc.

Derivatele principale ale efectivului de animale este producția animalieră 
obținută. 

În figura 3 este prezentată care este productivitatea medie anuală de lapte 
muls pe o vacă.

Figura 3. Cantitatea medie anuală de lapte muls calculată pe o vacă la nivel regional  
în Republica Moldova, kilograme

Sursa: elaborată de autor în baza datelor BNS

Cantitatea medie anuală a laptelui muls pe o vacă a înregistrat o creștere pe 
toată republica de la 2913 kg în 2006 la 4363 kg în 2017, deci a înregistrat o creștere 
de 1450 kg de lapte pe o vacă. Cea mai înaltă productivitate este înregistrată în UTA 
Găgăuzia de la 2465 kg de lapte muls pe o vacă în 2006 la 8069 kg în 2017. În 
Chișinău creșterea productivității este realizată de la 2566 de lapte muls pe o vacă 
în 2006 la 4437 kg în 2017, deci a înregistrat o creștere de 1871 kg de lapte pe o 
vacă. În regiunea Nord, creșterea productivității este de la 3001 de lapte muls pe o 
vacă în 2006 la 4073 kg în 2017, deci a înregistrat o creștere de 1072 kg de lapte 
pe o vacă.

În figura 4 este prezentată care este productivitatea medie anuală de de ouă 
pe o găină ouătoare.
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Figura 4.  Producția medie anuală de ouă pe o găină ouătoarela nivel regional  
în Republica Moldova, bucăți

Sursa: elaborată de autor în baza datelor BNS

Producția medie anuală de ouă pe o găină ouătoare, buc. a înregistrat o 
descreștere pe toată republica de la 230 buc. în 2006 la 206 buc. în 2017, deci 
a înregistrat o descreștere de 24 buc. ouă pe o găină ouătoare. Cea mai înaltă 
productivitate este înregistrată în regiunea Nord de la 250 buc. ouă pe o găină 
ouătoare în 2006 la 251buc. în 2017, deci a înregistrat o creștere de on ou pe o 
găină ouătoare. În regiunea Sud, creșterea productivității este de la 208 buc. ouă pe 
o găină ouătoare,  în 2006  la 235, în 2017, deci a înregistrat o creștere de 27 buc. 
ouă pe o găină ouătoare. În mun. Chișinău creșterea productivității este de la 167 
buc. ouă pe o găină ouătoare  în 2006 la 172  în 2017, deci a înregistrat o creștere 
de 5  buc. ouă pe o găină ouătoare.

În continuare, vom prezenta dinamica principalelor produse industriale. Au 
fost selectate principalele produse industriale care sunt necesare pentru analiza 
disponibilității securității alimentare pe regiuni teritoriale.

Fig. 5.5. Carne, inclusiv carne de pasăre la nivel regional  
în Republica Moldova, tone

Sursa: elaborată de autor în baza datelor BNS

Cantitatea de producție a cărnii, inclusiv și cea de pasăre, înregistrează o 
creștere de la 12116,4 tone în 2008 până la 44187,8 tone în 2016, deci o creștere de 
32071,4 tone. Cea mai însemnată creștere este înregistrată în regiunea Centru de la 
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5818,7 tone în 2008 până la 29530,7 tone în 2016, deci o creștere de 23712 tone. În 
mun. Chișinău, s-a înregistrat o creștere de la 3306 tone în 2008 până la 8173,2 tone 
în 2016, deci o creștere de 4867,2 tone. În regiunea Nord s-a înregistrat o creștere 
de la 2382 tone în 2008 până la 5591,8 tone în 2016, deci o creștere de 3209,8 tone.

Figura 6. Cantitatea de mezeluri produse la  nivel regional în Republica Moldova, tone
Sursa: elaborată de autor în baza datelor BNS

Cantitatea de producție a mezelurilor, înregistrează descreștere de la 18928 
tone în 2008 până la 16417,8 tone în 2016, deci o descreștere de 2510,2 tone. Cel 
mai ridicat nivel de producere a mezelurilor s-a înregistrat în mun. Chișinău în 
2016 - 9308,8 tone, iar în 2008 - 10611,1 tone, deci o descreștere de 1302,3 tone. În 
regiunea Centru, s-a înregistrat o creștere de la 1540,2  tone în 2008 până la 3917,7  
tone în 2016, deci o creștere de 2377,5 tone. În regiunea Nord nivelul de producere 
a mezelurilor în 2016 a constituit 2823,5 tone, iar în 2008 - 6533,8 tone, deci o 
descreștere de 3710,3 tone.

Figura 7. Cantitatea de făină produsă la  nivel regional, tone
Sursa: elaborată de autor în baza datelor BNS

Cantitatea de producție de făină, înregistrează o descreștere de la 122558,4 
tone în 2008 până la 103846 tone în 2016, deci o descreștere de 1871,24 tone. 
Cel mai ridicat nivel de producere de făină s-a înregistrat în regiunea Nord  în 
2016 - 34838,3tone , iar în 2008 - 44820,9 tone, deci o descreștere de 9982,6 tone. 
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În regiunea Centru s-a înregistrat o creștere de la 21471,4 tone în 2008 până la 
27308,8 tone în 2016, deci o creștere de 5837,4 tone. În UTA Găgăuzia nivelul de 
producere de făină în 2016 a constituit 19155,1 tone, iar în 2008 - 20336,3 tone, 
deci o descreștere de 1181,2 tone.

Figura 8. Cantitatea de crupe, grișuri și aglomerate produse la nivel regional 
în Republica Moldova, tone

Sursa: elaborată de autor în baza datelor BNS

Cantitatea de producție de crupe, grișuri și aglomerate, înregistrează 
descreștere de la 6360,7 tone în 2008 până la 5258,4 tone în 2016, deci o descreștere 
de 1102,3 tone. Cel mai ridicat nivel de producere de crupe, grișuri și aglomerate în 
regiunea Nord  în 2016 - 2650,5, iar în 2008 - 2451,8 tone, deci o creștere de 198,7 
tone. În regiunea Centru s-a înregistrat o descreștere de la 1520,7 tone în 2008 până 
la 565,7 tone în 2016, deci o descreștere de 955 tone. În regiunea Sud nivelul de 
producere de crupe, grișuri și aglomerate în 2016 a constituit 151,7 tone, iar în 2008 
– 202,1 tone, deci a descrscut cu 50,4 tone.

Figura 9. Cantitatea de pâine și produse de panificație produse  
la nivel regional în republica Moldova, tone

Sursa: elaborată de autor în baza datelor BNS
Cantitatea de producție de pâine și produse de panificație înregistrează 

descreștere de la 137519,2 tone, în 2008, până la 129182,1 tone în 2016, deci o 
descreștere de 8337,1 tone. Cel mai ridicat nivel de producere de pâine și produse 
de panificație s-a înregistrat în mun. Chișinău în 2016 - 52365,1 tone, iar în 
2008 - 76547,2 tone,  deci o descreștere de 24182,1 tone. În regiunea Nord, s-a 
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înregistrat o descreștere de la 30775,3 tone în 2008 până la 26881,4 tone în 2016, 
deci o descreștere de 3893,9 tone. În regiunea Sud, nivelul de producere de pâine 
și produse de panificație în 2016 a constituit 26874 tone, iar în 2008 -17829,9 tone, 
deci o creștere de 9044,1 tone.

Figura 10. Cantitatea de lapte prins, iaurt, chefir, smântână și alte produse fermentate 
produse la nivel regional în Republica Moldova, tone

Sursa: elaborată de autor în baza datelor BNS

Cantitatea de producție de lapte prins, iaurt, chefir, smântână și alte produse 
fermentate înregistrează creștere de la 23934,4 tone în 2008 până la 32743,6 tone 
în 2016, deci o creștere de 8809,2 tone. 

Cel mai ridicat nivel de producere de lapte prins,iaurt, chefir, smântână și 
alte produse fermentate s-a înregistrat în regiunea Nord  în 2016 – 21688,1 tone, 
iar în 2008 – 16437,8 tone, deci o creștere de 5250,3 tone. În mun. Chișinău s-a 
înregistrat o creștere de la 6109,6 tone în 2008 până la 10188,7 tone în 2016, deci o 
creștere de 4079,1 tone. În UTA Găgăuzia nivelul de producere de lapte prins,iaurt, 
chefir, smântână și alte produse fermentate în 2016 a constituit 601,5 tone, iar în 
2008 – 336,8 tone, deci o creștere de 264,7 tone.

Nivelul de autoaprovizionare. Pentru evaluarea nivelului de auto-
aprovizionare a Republicii Moldova trebuie de analizat bilanțurile alimentare, 
care reprezintă instrumentul principal prin intermediul căruia are loc generalizarea 
informației în ceea ce privește utilizarea produselor alimentare. Prin intermediul 
bilanțurilor alimentare putem calcula gradul de autoaprovizionare care reprezintă  
indicatorul de măsurare a autosuficienței alimentare. Acest indicator ne arată cum 
producția internă acoperă cerințele de consum. 

Gradul de autoaprovizionare este rezultatul raportului dintre producția 
internă a țării și disponibilul de aprovizionare existent în țară. Disponibilul de 
aprovizionare include duma dintre  producția utilizată și cantitatea importată a 
unui produs alimentar, se scade cantitatea exportului și se corectează și variația 
stocurilor. Nivelul admisibil al gradului de autoaprovizionare, recomandat pentru 
fiecare categorie de produse în parte pentru țările CSI, este de asemenea reprezentat 
de către autor. Gradul de autoaprovizionare a produselor alimentare este prezentat 
în tabelul 6.
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Tabelul 6

 Scara și gradul de autoaprovizionare cu produse agroalimentare în 
Republica Moldova, %

Sursa: adaptat de autor în baza datelor BNS

În baza datelor prezentate în tabelul 6 avem următoarea situație creată:
1. Culturi cerealiere. Gradul de aprovizionare pentru această categorie este 

sub nivelul pragului admisibil în anul 2007 cu o valoare de 70,6% și 2012 – 60,8%. 
Cauzele sunt preponderența calamnităților naturale sub formă de secetă înregistrate 
în această perioadă de timp. În restul perioadelor analizate Republica Moldova este 
aprovizionată cu culturi cerealiere;

2. Culturi leguminoase. În perioada anilor 2007-2016, Republica Moldova 
a fost asigurată de culturi leguminoase, excepție fiind doar anul 2012 înregistrând 
o valoare de 76,2%, care este sub limita nivelului admisibil. Cele mai înalte valori 
sunt înregistrate în anul 2016 de 167,8%,  2013 - 123,5% și 2010 - 121,6%;

3. Floarea soarelui. Gradul de autoaprovizionare în anul 2007 este înregistrat 
sub nivelul pragului admisibil – 65,5%, în celelate perioade Republica Moldova este 
excesiv de asigurată. Cele mai valoroase înregistrări sunt în anul 2016 cu o valoare 
de 368,8% ceea ce este cu 150,9% mai mult față de 2015 și cu 303,3% față de 2007;

4. Cartofi. În ceea ce privește gradul de autoaprovizionare a acestei categorii, 
avem înregistrări sub nivelul pragului admisibil în 2007 - 67,0%, 2012 - 66,6%, 2015- 
59,4%. Schimbările parvenite în ultima peroadă de timp sunt consecințele micșorării 
nivelului de însămânțări a terenurilor arabile de cartof. Doar în 2010-100,4% și 
2011-116,2% avem înregistrări mai valoroase a gradului de autoaprovizionare;
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5. Legume și bostănoase. Cea mai mică valoare a gradului de autoaprovizionare 
este înregistrată în 2007-84,8%. Cele mai generoase înregistrări avem în 2013-
102,4%. În 2016 avem o creștere cu 4,1% față de 2015, iar o descreștere cu 7,2% 
față de 2013;

6. Fructe. Gradul de autoaprovizionare a Republicii Moldova înregistrează 
rezultate destul de impunătoare și generoase, dacă în 2007 era de 227% atunci în 
2013 de 264,2%. În 2016, avem o scădere cu 58,6% față de 2013, dar o creștere cu 
9,5% față de 2015;

7. Struguri. În ceea ce privește gradul de autoaprovizionare a acestei categorii 
pe întreaga perioadă analizatî înregistrează valori valori destul de constante, 
devierile fiind doar de câteva zeci în creștere sau scădere, dar care nu au o influență 
negativă privind evaluarea lui;

8. Carne. Situația privind gradul de autoaprovizionare a acestui produs este 
destul de dubioasă, căci în majoritate anilor sunt rezultate sub limita de nivelul 
pragului de autoaprovizonare cu excepția fiind 2009-86,7 %, 2010-86 %, 2011-86,1 
%, 2015-86,1 %, ceea ce demonstrează faptul că efortul depus de către întreprinderile 
autohtone pentru asigurarea populației cu acest produs este destul de mare și greu;

9. Lapte. Deși sunt înregistrări pozitive a gradului de autoaprovizionare, 
aceasta nu atestă faptul că ele sunt destul de valoroase, căci prevalarea peste nivelul 
de 90% nu este destul de însemnată devierile fiind de la 90,3,% până la 97,1%, iar 
în ulele perioade de analiză nu ajung nici până la nivelul pragului, cum ar fi: 2012 - 
84,7 %, 2013 - 86,8%, 2015 -89,6%;

10. Ouă. Gradul de autoasigurare în 2016 înregistrează 103,5% ceea ce 
reprezintă cea mai ridicată valoare din întreaga perioadă analizată, și care este mai 
mare cu 0,6% față de 2015 și cu 1,9% față de 2007.

În baza informației prezentate de către autor în tabelul 6 s-a efectuat 
o comparație a datelor, ce ne dovedește faptul că dacă nivelul gradului de 
autoaprovizionare este destul de înalt la așa categorii de produse alimentare ca 
„culturi cerealiere”, „floarea soarelui”, „fructe”, „struguri”, atunci și balanța 
comercială înregistrează rezultate pozitive. Dacă la așa categorii ca „lapte”, „carne”, 
„ouă” gradul de autoaprovizionare este sub nivelul de limită stabilit sau mărimea 
lui înregistrează un nivel mai înalt, dar neesențial, atunci și balanța comercială 
înregistrează rezultate negative.

Concluzii și recomandări 

În concluzie, că cel mai afectat este sectorul zootehnic în urma schimbărilor 
parvenite în mediul înconjurător în ultima perioadă de timp și lipsa nivelului de 
investiții în condiții de risc și incertitudine.

Cu cât este mai mare gradul de autoaprovizionare a produselor alimentare cu 
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atât este mai mic nivelul importului de produse respective în țară.

În calitate de instrument pentru analiza securității alimentare în Republica 
Moldova, autorul propune elaborarea „Atlasului Național al Securității Alimentare”, 
prin intermediul căruia se determină situația privind indicatorii securității alimentare 
în zonele țării. Atalasul Național al Securității Alimentare va include 15  indicatori 
prin intermediul cărora poate fi calculat nivelul securității alimentare în Republica 
Moldova și care vor servi drept bază pentru elaborarea „Stratgiei Asigurării 
Securității Alimentare a Republicii Moldova”. 
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Abstract

Third millennium change reflects our economic development by 
analyzing its main macroeconomic aggregates such as GDP, aggregate 
demand, aggregate supply, etc. The technological boom has both a positive 
and a negative influence on the level of development of the agricultural 
sector in the world. It is obvious that for the developed countries this is an 
indispensable opportunity in the development of the agro-food complex, 
because it increases the competitive level of agricultural products and 
the quantity of their production, which can not be seen by the third world 
countries. Their financial incapacity also leads to a worsening of the situation 
of the production of agricultural resources and products.

Keywords: global GDP, aggregate demand, grains, oli corps.

JEL Classification: O13, Q11, Q17

1. Introduction

Over the course of its development, the world’s population has been 
confronted with such a problem as excess for food demand and supply 

shortages. What is also one of the desiderata underpinning economic theory: people’s 
needs are constantly growing and natural resources are decreasing. The decline in 
natural resources is conditioned by several factors: climate change, armed conflicts, 
economic growth that is stimulated by scientific progress, and the latter leads to 
an increasingly indistinguishable globalization and as a consequence we have the 
development of urbanization and the limitation of arable land. But, over the last 
period of time, the emphasis has also been on growing food and crops in food, 
replacing direct food with molecular production.
1  © Maria OLEINIUC is associate professor at the USARB, Balti, Moldova. E-mail: mariadodu@yandex.ru
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Of course, it is far more safe from the financial point of view to increase the 

production of food under artificial conditions, because we will not be directly affected 
by the factors of the external environment, but the question arises as to how effective 
this is from the point of view of the human organism? Or molecular production, what 
consequences can result from their consumption? We all strive for the most fierce 
development of technical progress, but we do not ask ourselves how nature will react 
to it, and how long will it stand?

2. Global Macroeconomic Aggregation Assessment

In order to see what the real situation of the agro-food complex is, we need to 
analyze the global GDP value. 

Table 1
Global GDP evolution worldwide, %

Region Real GDP Consumer prices

2017 2018 2019, project 2017 2018 2019, project

Europe 3,0 2,7 2,3 2,6 2,7 2,6

Developed countries 2,4 2,3 2,0 1,7 1,7 1,7

Developing countries and 
emerging countries

5,8 4,3 3,7 6,2 6,8 6,3

Asia 5,7 5,6 5,8 2,1 2,9 2,9

Developed countries 2,4 2,1 1,9 1,0 1,4 1,5

Developing countries and 
emerging countries

6,5 6,5 6,6 2,4 3,3 3,3

Other developing and 
emerging countries

6,0 6,1 6,3 5,2 5,2 5,3

West 2,3 3,05 3,2 2,2 2,7 2,4

North America 2,3 2,8 2,6 2,5 2,7 2,5

South America 0,7 1,7 2,5 - - -

Central America 3,7 3,9 4,0 2,6 3,4 3,4

Caribbean Islands 2,7 3,8 3,7 3,8 4,5 3,5

Source: [2, pp.62-64]

The best real GDP situation in 2017 was in Asia 5.7%, second place is Europe 
with 3.0% and the West 2.3%. In 2018, the real GDP distribution was as follows: 
Asia with 5.6%, which is 0.1% down, second with the West with 3.05%, an increase 
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of 0.75% compared to 2017, and 2.3% in Europe, therefore, the GDP rate decreasing 
by 0.4%.

Consumer prices from region to region do not have very major deviations. 
The highest consumer prices in 2017 were registered in Europe 2.6%, 2.2% in the 
West, and 2.1% in Asia. For the year 2019, real GDP growth is projected for regions 
such as Asia and the West. As for price dynamics for 2019, there is a downward trend 
in prices for Europe of 0.1% and in the West by 0.3%, and for Asia prices will not 
change.

Table 2 shows the evolution of global agricultural development in retrospection  
and based on a future forecast.

Table  2
 Growth dynamics of aggregate demand and production worldwide

Level of analysis Analysis period

1969/
1999

1979/
1999

1989/1999 1979/1999
- 2015

2015
-2030

1979/1999
- 2015

Demand level

Global level 2,2 2,1 2,0 1,6 1,4 1,5

Developing countries 3,7 3,7 4,0 2,2 1,7 2,0

excl. China 3,2 3,0 3,0 2,4 2,0 2,2

Sub-Saharan Africa 2,8 3,1 3,2 2,9 2,8 2,9

excl. Nigeria 2,5 2,4 2,5 2,1 2,9 3,0

Middle East / North Africa 3,8 3,0 2,7 2,4 2,0 2,2

Latin America and the 
Caribbean

2,9 2,7 3,0 2,1 1,7 1,9

excl. Brazilia 2,4 2,1 2,8 2,2 1,8 2,0

South Asia 3,2 3,3 3,0 2,6 2,0 2,3

East Asia 4,5 4,7 5,2 1,8 1,3 1,6

excl. China 3,5 3,2 2,8 2,0 1,7 1,9

Industrial countries 1,1 1,0 1,0 0,7 0,6 0,7

Emerging countries -0,2 -1,7 -4,4 0,5 0,4 0,5

Production level

Global level 2,2 2,1 2,0 1,6 1,3 1,5

Developing countries 3,5 3,7 3,9 2,0 1,7 1,9

excl. China 3,0 3,0 2,9 2,3 2,0 2,1
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Sub-Saharan Africa 2,3 3,0 3,0 2,8 2,7 2,7

excl. Nigeria 2,0 2,2 2,4 2,9 2,7 2,8

Middle East / North Africa 3,1 3,0 2,9 2,1 1,9 2,0

Latin America and the 
Caribbean

2,8 2,6 3,1 2,1 1,7 1,9

excl. Brazilia 2,3 2,1 2,8 2,2 1,8 2,0

South Asia 3,1 3,4 2,9 2,5 2,0 2,2

East Asia 4,4 4,6 5,0 1,7 1,3 1,5

excl. China 3,3 2,9 2,4 2,0 1,8 1,9

Industrial countries 1,3 1,0 1,4 0,8 0,6 0,7

Emerging countries -0,4 -1,7 -4,7 0,6 0,6 0,6

Population level

Global level 1,7 1,6 1,5 1,2 0,9 1,1

Developing countries 2,0 1,9 1,7 1,4 1,1 1,3

excl. China 2,3 2,2 2,0 1,7 1,3 1,5

Sub-Saharan Africa 2,9 2,9 2,7 2,6 2,2 2,4

excl. Nigeria 2,9 2,9 2,7 2,6 2,3 2,4

Middle East / North Africa 2,7 2,6 2,4 1,9 1,5 1,7

Latin America and the 
Caribbean

2,1 1,9 1,7 1,3 0,9 1,1

excl. Brazilia 2,1 1,9 1,8 1,4 1,0 1,2

South Asia 2,2 2,1 1,9 1,5 1,1 1,3

East Asia 1,6 1,5 1,2 0,9 0,5 0,7

excl. China 2,0 1,8 1,6 1,2 0,9 1,0

Industrial countries 0,7 0,7 0,7 0,4 0,2 0,3

Emerging countries 0,6 0,5 0,1 -0,2 -0,3 -0,2

Source: [1, p. 59]

According to the data in Table 2, we can conclude that the level of growth in 
food demand is almost equal to the difference in population growth. As far as the 
gap between the overall population and the level of production is increasing in the 
forecast made by specialists in 2030 from 2.2% to 1.7% over the past. But after the 
collapse of the Soviet regime that led to the collapse of production and the former 
USSR countries had a transition economy, demand growth was depressed. Based on 
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estimated data, we can conclude that it starts to increase the saturation level due to 
consumption of food production, but is it not genetically modified?

The main category of agricultural products that characterize the level of 
development of a country’s agriculture are cereals. Grains occupy the first place in all 
agricultural production. They are the main supply group for maintaining the human 
body according to physiological needs. Grains are also the source of animal feed 
insurance.

Table 3 shows the demand forecast for wheat, rice and rough cereals.

Table 3
World cereal demand (for all uses), food / capita,%

Grain types Analysis period

Aggregate demand - total cereals Aggregate demand - total cereals

1964/
1966

1974/
1976

1984
/1986

1997/
1999

2015 2030 1979-
1999

1989-
1999

1997
/1999-
2015

2015-
2030

1997/
1999
-2030

Wheat, tonnage 273 357 504 582 730 851 1,5 0,8 1,3 1,0 1,2

Rice (milled), 
mln tons

174 229 308 386 472 533 2,1 1,6 1,2 0,8 1,0

Rice per capita only (kg)

East Asia 84 93 109 106 100 96

East Asia excl. 
China

110 125 130 132 129 124

South Asia 73 69 75 79 84 81

C o a r s e 
granules, mln 
tons

493 648 796 896 1177 1446 1,0 1,0 1,6 1,4 1,5

Source: [1, p.63]

On the basis of the data presented in Table 4, we can see that the overall rate 
for cereals, irrespective of the purpose of use, has been decreasing over a long period 
of time.

In developing countries, the increase in demand for cereals has peaked as 
much as possible in the 1980s by the rapid increase in consumption by China and the 
oil exporting countries. 30% of world cereal production is consumed by developing 
countries, and growth rates are slowing down in these countries (from 3.0% in 
the 1980s to 2.3% in 1999 and 2015), but not in such rapid tempo as in developed 
countries.
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Table 4
Grain balances worldwide

Period Demand Production Net trade % Growth rates

Per capita (kg) Total (mln.
tone)

Per capita (kg) Period Demand Demand Populația

Food All 
uses

Food All 
uses

World level

1964/66 147 283 489 941 940 4 100 1969-1999 1,9 1,8 1,7

1974/76 151 304 612 1233 1268 1 103 1979-1999 1,4 1,4 1,6

1984/86 168 334 810 1608 1659 2 103 1989-1999 1,0 1,0 1,5

1997/99 171 317 1003 1864 1889 9 101 1997/1999-
2015

1,4 1,4 1,2

2015 171 332 1227 2380 2387 8 100 2015-2030 1,2 1,2 0,9

2030 171 344 1406 2830 2838 8 100 1997/1999-
2030

1,3 1,3 1,1

Developing countries

1964/66 141 183 324 419 399 -17 95 1969-1999 3,0 2,8 2,0

1974/76 150 200 438 586 563 -39 96 1979-1999 2,6 2,5 1,9

1984/86 172 234 618 840 779 -66 93 1989-1999 2,2 2,1 1,7

1997/99 173 247 790 1129 1026 -103 91 1997/1999-
2015

1,9 1,6 1,4

2015 173 265 1007 1544 1354 -190 88 2015-2030 1,5 1,3 1,1

2030 172 279 1185 1917 1652 -265 86 1997/1999-
2030

1,7 1,5 1,3

Industrial countries

1964/66 136 483 94 335 351 30 105 1969-1999 1,0 1,5 0,7

1974/76 136 504 103 384 456 55 119 1979-1999 1,0 0,8 0,7

1984/86 147 569 119 464 614 106 132 1989-1999 1,7 1,4 0,7

1997/99 159 588 142 525 652 111 124 1997/1999-
2015

0,8 1,1 0,4

2015 158 630 150 600 785 187 131 2015-2030 0,6 0,9 0,2

2030 159 667 155 652 900 247 138 1997/1999-
2030

0,7 1,0 0,3

Emerging countries

1964/66 211 556 70 186 189 -9 102 1969-1999 -0,2 -0,3 0,6

1974/76 191 719 70 263 249 -16 94 1979-1999 -1,9 -1,1 0,5

1984/86 183 766 73 304 266 -37 87 1989-1999 -4,9 -4,2 0,1
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1997/99 173 510 72 211 210 1 100 1997/1999-
2015

0,7 1,0 -0,2

2015 176 596 70 237 247 10 104 2015-2030 0,7 1,0 -0,3

2030 173 685 66 262 287 25 110 1997/1999-
2030

0,7 1,0 -0,2

Source: [1, p. 65]

A decisive factor in lowering demand for cereals during the 1990s was the low 
level of available consumer incomes. In emerging countries, the decline in demand 
for animal cereal products declined in the 1990s due to the reduction in the livestock 
sector (total consumption declined from 317 million tonnes between 1989 and 1991 
to 197 million tonnes 1999-2015).

For the analyzed periods, there is a partial balance between the level of 
consumption and the production of cereal products worldwide.

  According to the results from Tables 1 and 2, we are able to analyze the 
dynamics of the production and consumption level, the differentiations that have 
taken place depending on the analyzed regions.

It is also taken into account the influence of the changes between the level of 
production and the demand for cereal products on net trade positions and autonomy 
rates. The growth rate of global demand for cereals in the 1997 / 99-2015 period was 
1.4% compared to 1.0% of the 1989-1999 period, if further demand growth slows, 
forecasts for 2030 is 1.2%.

On the basis of the forecast in Table 2, cereal consumption will increase by 
almost 1 billion euro / tonne compared to 1997/99. Nearly one-half of the result will 
be grain consumption for food and 42% for food for other needs (seeds, non-food 
industrial products, waste).

However, the most significant increase in cereal demand will be recorded for 
direct consumption of cereals for food production. As far as the cereal consumption 
as animal feed is concerned, it represents only 14% from 1980 and up to 1999 for 
industrial countries.

For developing countries, demand for animal feed consumption was 21% of 
aggregate demand for cereals, and in the 1980-1999 period 29%, with regard to future 
rents, the share of this demand will increase up to 45%.As far as rice consumption is 
concerned, it will see a decline for the projected period, mainly due to the desertion 
of demand for this product in China and some East Asian countries and even in South 
Asia.

What we can deduce is while the consumption for rice will not be at the same 
level as we currently have. Growth records will have wheat per capita consumption 
regardless of its destination and country level of development. In developing 
countries, the consumption of part-time wheat will be replaced by consumption of 
rice.
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As a result of the increase in the zoo technical sector, the world consumption 

of coarse grain will increase, in higher temples compared to cereals. 
Gross grain consumption in developing countries will grow from 54% to 59% 

in 2030. Of the total consumption of fat grains, 72% will be for feed grain.
Bilanțurile nete de grâu, cereale grosiere și orez sunt prezentate în tabelul 3 în 

prognoza efectuată este arătat că importurile nete ale țărilor în curs de dezvoltare sunt 
în creștere în cantitatea de 162 mln tone din perioada anilor 1997 și până în 2030, 
dintre care a câte 80 mln tone le revin grâului și granulelor grosiere.

Table 5
 Net balances of wheat, coarse grains and rice worldwide

Grain types
Analysis period

1974/1976 1984/1986 1997/1999 2015 2030

Developed countries

All grains -38,8 -66,4 -102,5 -190 -265

Wheat -37,9 -48,8 -61,8 -104 -141

Coarse granules -0,2 -17,6 -43,2 -89 -128

Rice (milled) -0,7 0,0 2,5 3 5

Industrial countries

All grains 55,1 105,9 110,7 187 247

Wheat 41,4 70,8 66,0 104 133

Coarse granules 12,1 33,7 43,4 83 115

Rice (milled) 1,6 1,4 1,4 0 -1

Emerging countries

All grains -15,7 -37,3 0,9 10 25

Wheat -4,8 -20,2 -0,3 4 12

Coarse granules -10,4 -16,5 2,1 8 15

Rice (milled) -0,5 -0,6 -0,9 -1 -1

Developing countries, excluding. net export

All grains -51,4 -91,5 -134,6 -238 -330

Wheat -39,5 -55,6 -70,9 -118 -157

Coarse granules -10,1 -31,3 -54,6 -107 -154

Rice (milled) -1,8 -4,5 -9,2 -13 -19

Source: [1, p.78]
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In order to investigate to what extent the consistency of the growth between 
imports and exports of cereals can be determined, we have developed a management 
table of these data. 

Table 6
World trade in cereals: net balance of importers and exporters worldwide

Indicatorii Net imports (-) or exports (+) mln 
tonnes

Growth, mln tons

1974/
1976

1997/
1999

2015 2030 1974/1976-
1997/1999

1997/1999
-2015

2015-
2030

Indicators -51 -135 -238 -330 -83 -104 -91

-22 -33 -37 -38 -12 -4 -2

Developing 
importers

-73 -168 -275 -368 -95 -107 -93

Importing 
industrial 
countries

-16 1 10 25 17 10 15

Subtotal  
1 (= 1 + 2)

-89 -167 -265 -343 -78 -98 -78

Emerging 
countries

13 32 49 65 20 17 16

Subtotal 2 
(=3+4)

1 9 8 8 9 -1 0

Argentina 
+ Uruguay 
Thailand + 
Vietnam

77 144 224 286 67 80 62

Production of industrial exporters

Mln tons %

Total 430 144 758 871 1,1 1,1 0,9

Source: [1, p.82[

In the 1970-1999 analysis period, the net imports of developing countries ( 
excl. Argentina + Uruguay Thailand + Vietnam), emerging countries and industrial 
importers recorded an increase of 78 million tonnes, from 89 million tonnes to 167 
million tonnes (table 6, subtotal 2). 

This situation took place on the basis of the net trade balance of the countries 
that are considered traditional exporters.
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According to the forecasts in Table 3.5, imports will be recorded in both 
developing countries and industrial countries at 368 million tonnes in 2030 (Table 6, 
subtotal 1).

They also offer a chance to emerging countries that can also become exporting, 
but only on the basis of well-defined agricultural policies, and in particular: the more 
efficient use of cereals as feed and the highest confidence in animal imports for the 
purpose of to cover the internal product.

The level of net exports of developing countries in their forecasts tends to 
increase to 65 million tonnes, from 49 million existing ones. Thailand and Vietnam 
also remain in the exporting countries, as a part of the world’s rice is grown in these 
countries. 

In countries like North America, the EU and Australia have raised net exports 
by 80 million tonnes in 2015, and by 2030 there will be an increase of 62 million 
tonnes.

With the help of these countries, namely through collective production, there 
was an increase from 629 million tonnes from 1999 to 758 million tonnes in 2015, 
and by 2030 there will be an increase in planning of up to 871 million tonnes, 80 
million tonnes of the net growth rate of net exports belongs to wheat and grain.

A rather unsatisfactory situation we have in reducing cereal production in 
2018, and negative forecasts of their marketing activity for 2018-2019. 

Based on the existing weather conditions and weather forecasts, FAO experts 
estimate that between 2018 and 2019 global cereal production will be 2586 million 
tonnes (including milled rice), i.e. 64.5 million tonnes less than in 2017 (table 7). The 
decreases occurring in the year are due to the decline in maize and wheat. 

Table 7
Evolution of grain production worldwide

Analysis 
period
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of stocks
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The ratio 
between 
stock and 

consumption
(%)

Major 
exports of the 
disappearing 

stock (%)

The world cereal market

2009-2010 2259,9 2795,4 2221,7 280,0 573,3 25,2 20,4

2010-2011 2248,4 2821,7 2270,9 290,6 548,2 23,7 18,1

2011-2012 2341,3 2889,4 2314,8 324,0 569,1 24,6 18,4

2012-2013 2294,3 2863,4 2311,4 318,5 562,0 23,2 17,2

2013-2014 2524,0 3086,0 2419,3 364,2 638,9 25,6 18,6

2014-2015 2570,2 3209,1 2492,3 377,9 714,8 28,5 19,0
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2015-2016 2543,8 3258,6 2512,2 392,1 743,3 28,9 16,7

2016-2017 2612,7 3356,0 2571,3 405,3 779,0 29,8 17,3

2017-2018 2650,8 3429,8 2614,9 410,9 807,9 30,6 17,7

2018-2019 2586,2 3394,2 2641,4 412,1 748,9 27,7 15,3

The world wheat market

2009-2010 684,4 864,5 654,6 130,8 209,6 31,9 22,8

2010-2011 650,6 860,3 656,6 129,9 205,6 29,6 21,9

2011-2012 698,1 903,7 694,0 149,2 204,1 29,9 18,8

2012-2013 656,7 860,8 682,7 143,2 193,4 26,6 14,9

2013-2014 713,0 896,4 690,5 159,5 197,2 27,7 15,7

2014-2015 732,2 929,4 712,6 156,7 217,1 30,6 18,2

2015-2016 734,4 651,5 709,5 167,1 236,8 32,2 17,9

2016-2017 757,2 994,0 734,8 176,4 256,3 34,7 19,8

2017-2018 756,8 1013,1 738,2 173,5 273,4 36,9 20,8

2018-2019 736,1 1009,5 741,1 175,0 264,2 34,9 16,8

Gross world market

2009-2010 1121,9 1361,9 1119,9 116,9 243,0 21,0 16,3

2010-2011 1130,9 1373,9 1155,1 124,0 215,7 18,7 11,3

2011-2012 1159,8 1375,5 1153,4 134,3 222,4 19,3 11,3

2012-2013 1149,0 1371,4 1154,7 135,2 221,7 17,8 8,9

2013-2014 1316,5 1538,3 1244,4 159,2 275,5 21,4 11,0

2014-2015 1343,7 1619,2 1289,2 176,1 328,8 25,1 14,3

2015-2016 1317,7 1646,5 1309,5 183,5 339,1 25,3 12,5

2016-2017 1354,4 1693,4 1338,4 180,8 353,6 25,8 13,5

2017-2018 1389,4 1743,0 1372,4 189,7 363,5 26,1 14,7

2018-2019 1338,7 1702,2 1390,8 189,6 311,0 21,7 11,3

The world rice market

2009-2010 453,6 569,0 447,2 32,3 120,7 26,3 21,9

2010-2011 466,9 587,5 459,1 36,7 126,9 27,1 21,2

2011-2012 483,4 610,3 467,4 40,5 142,6 30,1 25,1

2012-2013 488,7 631,3 474,0 40,1 156,9 32,4 27,9
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2013-2014 494,4 651,4 484,5 45,5 166,2 33,9 29,0

2014-2015 494,2 660,5 490,4 45,1 168,9 34,3 24,6

2015-2016 491,7 660,6 493,2 41,5 167,5 33,6 19,7

2016-2017 501,2 668,6 498,1 48,1 169,0 33,5 18,7

2017-2018 504,6 673,6 504,3 47,8 171,1 33,6 17,5

2018-2019 511,4 682,5 509,5 47,5 173,7 33,7 17,8

Source: [3, access 17.07.2018]

Between 2018 and 2019, cereals will be consumed in a total of 2641 million 
tonnes, i.e. 26.5 million tonnes more than in the similar period 2017-2018. Growth 
will be driven by increased demand for food products, and growth for animal feed 
will be even higher, as previously mentioned by the author.But even if forecasts are 
to be made, the amount of grain will not be enough to meet consumer needs, and then 
strategic stocks that have accumulated for 5 years will be reduced to 749 million tons.

At present, the ratio between cereal consumption and existing strategic stocks 
decreases from 30.6% in 2017/2018 to 27.7% for the 2018-2019 forecast.

With regard to trade in cereal products for the period 2018-2019 to be quite 
solid. What sees the growth rate compared to the 2016-2017 period.

One of the most productive sectors of world agriculture in the past decade is 
the oil seed sector. Over the 10 years 1989-1999, its production increased to 4.3%, 
which also exceeded the growth rate in the livestock sector (Table 8).

Table 8
Oil production demand and production rate by country level of 

development worldwide

Level of analysis

The analyzed period, growth rate,%
1979/
1999

1989/
1999

1997/1999
-2015 2015-2030

Total consumption (all uses, oil equivalent)
World level 3,9 3,7 2,7 2,2
Developing countries 4,8 4,6 3,2 2,5
Sub-Saharan Africa 3,4 4,3 3,3 3,2
Middle East / North Africa 4,3 3,2 2,5 2,2
Latin America and the Caribbean 3,7 3,2 3,2 2,4
South Asia 4,5 4,2 3,5 2,5
East Asia 6,1 5,8 3,2 2,3
Industrial countries 3,4 3,1 1,7 1,8
Emerging countries -0,4 -1,4 1,3 1,4

Production (oils, oil equivalent)
World level 4,1 4,3 2,5 2,2
Developing countries 5,0 4,7 2,8 2,4
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Sub-Saharan Africa 3,0 3,5 3,2 3,0
Middle East / North Africa 2,4 2,4 2,3 2,1
Latin America and the Caribbean 4,8 5,3 2,9 2,6
South Asia 4,6 2,4 3,2 2,4
East Asia 5,8 5,5 2,7 2,2
Industrial countries 3,1 4,6 1,7 1,7
Emerging countries 0,9 -0,5 1,3 1,6
Source: [1, p. 99]

The main development quota  of this sector belongs to the consumption of 
soybeans and peanuts in developing countries. Also a particular contribution to the 
demand for animal food, especially for its protein concentration, has also been the 
contribution. These changes have taken place in countries where the emphasis has 
been placed on the production and export of high protein protein crops, and in the 
structure of which we can not find by-products, as an example, South American 
soybeans.

A special approach has been taken in developing European Union policies on 
the production of oilseeds and oleaginous crops, especially colza and sunflower.

According to Figure 1, four types of oil represent 114 million tonnes of total oil 
production: soybean oil (42 million tonnes), palm oil (35 million tonnes), colzaseed 
oil (22 million tonnes and sunflower oil (15 million tons), and in the mid-1970s they 
recorded only 55 million tons, these four crops accounting for the largest share of 
world oilseed colza production, with the largest concentration of soybean production 
The growth of sunflower seeds is spread in regions such as the EU, Eastern Europe 
and in countries such as India and Argentina, and is spreading to China, India, and 
Canada and the EU. Palm oil is produced in the third world countries of Malaysia, 
Indonesia and Nigeria.

Figure 1. Production of oilseeds (in oil equivalent) worldwide, mln tonnes
Source:: developed by the author based on the data [1]. 

Food security and the poverty incidence of several countries and, especially, 
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developing countries depend on the production of more agricultural products for 
export in particular.

Such products include coffee, sugar, cocoa and banana production. For our 
research, a particular interest is the production of sugar because it is affiliated to 
the group of products responsible for food security and another reason is that in the 
next chapter of the given thesis the author will analyze the agricultural production in 
the Republic of Moldova among which is  sugar. The amount of sugar is produced 
to the extent of intensive protection in the industrial countries except for the main 
exporters. The world’s main sugar exporters are Australia and South Africa. The 
evolution of sugar consumption is shown in Table 9.

Table 9
Sugar production, consumption and trade worldwide

Level of analysis The analyzed period, the growth rate,%

1969/
1999

1979/
1999

1989/
1999

1997/1999
-2015

2015-2030

Production

Developing countries 3,2 2,8 2,6 1,8 1,4

Industrial countries 1,5 1,1 1,7 0,1 0,3

Emerging countries -1,2 -2,4 -5,6 0,8 0,7

World level 2,4 2,0 1,8 1,4 1,2

Sugar consumption (kg / person / year)  

1974/
1976

1984/
1986

1997/
1999

2015 2030

Developing countries 16 19 21 23 25

Industrial countries 39 33 33 33 33

Emerging countries 45 46 34 35 36

World level 23 23 24 25 2

Net trade, thousands of tons

Industrial countries -7519 12 3755 2850 3570

Australia 1919 2539 4304

EU -1857 2595 4125

South Africa 780 861 1142

Japan -2535 -1880 -1608

US -4196 -2246 -2309
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Other industrial countries -1630 -1857 -1899

Emerging countries -3281 -5281 -5863 -5350 -4270

Developing countries 11107 6993 5833 6000 4000

Source:  [1,p. 119]

Sugar consumption in developing countries grew by 17 kg / person / year in 
the period 1974-2015, and for 2030 is expected an increase up to 25 kg / person / 
year. As for the evolution of sugar consumption in industrial countries, we see a 
decrease of 6 kg / person / year for the same period. An influence on the amount of 
sugar production has the uncertainty about the cultivation of sugar cane and its main 
by-product - molasses.

3. Conclusions  

Based on the estimates made regarding the agriculture issue both in the past, 
present and future, we can conclude that there is a different and large difference 
depending on the resources analyzed. Many countries have reached considerable 
levels of development in agriculture, others have a situation, which is getting more 
and more disastrous due to insufficient investment, geographic location of the region, 
existing climatic conditions and projected future meteorological conditions. The 
world’s population needs to formulate a common goal to address global agriculture 
issues, whether they exist in a particular country or not.

References

1. Bruinsma Jelle. WORLD AGRICULTURE : TOWARDS 2015/2030 AN 
FAO PERSPECTIVE. Earthscan Publications Ltd London.

2. World Economic Outlook. Cyclical Upswing, Structural Change. 
International Monetary Fund, 2018, pp.62-64

3. http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/ (access 17.07.2018)



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/201896

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL

Astrid Isabela BOGDAN1

Rezumat

Indiferent asupra oricărei teme ne-am concentra atenția, trebuie să 
avem  în vedere că o analiză prin prisma unei viziuni juste este esențială.

Noi am decis să ne canalizăm atenția asupra celui mai important, 
poate, element pentru orice novice ce pornește în a studia dreptul asigurărilor 
– scurtă privire istorică asupra  asigurărilor.

Lato sensu, indiferent despre ce domeniu am vorbi, trebuie să 
recunoaștem meritele istoriei, mai precis, realizarea unei analize istorice a 
domeniului în speță. În acest fel, putem, astfel, vorbi despre o justă analiză a 
unui atare domeniu. 

Cuvinte cheie: asigurare, răspundere, asigurători, societăți comerciale, 
contract

Résumé 

Quel que soit le thème sur lequel nous concentrons notre attention, nous 
devons garder à l’esprit qu’une analyse du point de vue d’une vision juste est 
essentielle. 

Nous avons décidé de concentrer notre attention sur l’élément le plus 
important, peut-être, pour tout novice qui commence à étudier le droit des 
assurances - un bref aperçu historique de l’assurance. 

Lato sensu, quel que soit le domaine que nous parlons, nous devons 
reconnaître les mérites de l’histoire, plus précisément, procéder à une analyse 
historique du domaine en question. De cette façon, nous pouvons parler d’une 
analyse juste d’un tel domaine.

Mots-clés: assurance, responsabilité civile, assureurs, entreprises, contrat
<?>  Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania, astrid.isabela@yahoo.com

SCURTĂ PRIVIRE ISTORICĂ  
ASUPRA ASIGURĂRILOR

SHORT HISTORICAL VIEW 
CONCERNING INSURANCES
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Prolegomene

Necesitatea unui studiu centrat pe o temă atât de controversată, de complexă2 
și de generoasă precum istoria  asigurărilor, a reprezentat o adevărată provocare 
pentru noi, ținând seama de numeroasele spețe din practică ce își lasă din ce în ce mai 
adânc amprenta în jurisprudența noastră, dar și la nivel mondial.

De-a lungul studiului nostru, ne-am canalizat atenția pe o analiză cât mai 
amplă din punct de vedere legislativ, realizând și o schiță în extensie a doctrinei, 
precum și a unor studii de caz ce ne-au trezit și mai mult setea de cunoaștere. 

Deși teoria generală a dreptului reprezintă un bun punct de plecare în studiul 
oricărei cercetări în domeniul juridic3, putem afirma că, pentru acest studiu, a fost 
nevoie de o atenție sporită, datorată nu doar teoriei generale de pe teritoriul țării 
noastre, ci și la nivel extern, îndeosebi, în spațiul european.

,,Necesitatea protejării vieții sociale”4 stă la baza apariției oricărei comunități 
umane, siguranța acesteia, implicit a oricărui membru, fiind o componentă esențială, 
devenind o necesitate și, totodată, un țel vital pentru aceștia. 

Așadar, acest studiu reprezintă doar incipitul unei ample cercetări pe care ne-
am propus să o dezvoltăm pe viitor cu privire la acest aspect, deoarece, cu fiecare 
zi care trece, putem afirma că se pune o nouă cărămidă acestui domeniu extrem de 
interesant și de actualitate pentru fiecare dintre noi. Mai mult, credem că prin apariția 
cât mai multor studii în această direcție, conștiința trează a indivizilor, cu privire la 
acest aspect, ar putea să se remarce din ce în ce mai mult, prevenind, deseori, unele 
evenimente ce pot deveni inconturabile.

I. Originea termenului de asigurare

Legiuitorul român a stipulat în Codul Civil, art. 2.199 că, prin termenul de 
contract de asigurare, se înțelege faptul că ,, prin contractul de asigurare, contractantul 
asigurării sau asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului5, iar acesta din 
urmă se obligă ca, în cazul producerii riscului asigurat, să plătească o indemnizație, 
după caz, asiguratului, beneficiarului asigurării sau terțului păgubit’’.

Mai mult, prin alin. (2) al aceluiași articol, se definește conceptul de contractant 
al asigurării ca fiind acea ,,persoană care încheie contractul pentru asigurarea unui 
risc privind o altă persoană ori pentru bunuri sau activități ale acesteia și se obligă 
față de asigurător să plătească prima de asigurare”.6

În plus, ,,termenii utilizați în materia asigurărilor au, în general, semnificațiile 
2  Nemeș Vasile, Dreptul asigurărilor. Ediția a IV-a, Editura Hamangiu, București, 2012, p. 1.
3  Luburici Momcilo, Teoria generală a dreptului, Editura Pro Universitaria, București, 2014, p. 9.
4  Dumitrescu Corina Adriana, Introducere în teoria dreptului, Editura Paideia, București, 1999, p. 5.
5  http://www.notiunidedrept.ro/dreptul-asigurarilor/, accest online în data de 29.05.2018, ora 07.35.
6  Legea nr. 287/ 2009 privind Codul civil ( republicată în M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011).
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date prin acte normative de reglementare (în principal, prin O.U.G., nr. 54/2016 și 
Legea nr. 237, 2015)7’’.

Așadar, din definiție, putem concluziona că părțile contractului sunt asigurătorul 
și asiguratul8.

I.1. Apariția și evoluția operațiunilor de asigurare

Încă din cele mai vechi timpuri, diverse ,,comunități, datorită legăturilor 
strânse de rudenie sau de religie existente între membrii acestora, și-au creat o uzanță 
în temeiul căreia, cu prilejul producerii unor pagube, întreaga comunitate venea 
în ajutorul persoanei sau familiei ce cădea victimă unui eveniment păgubitor9. Se 
acordau, astfel, ajutoare pentru înmormântare, pentru pieirea totală sau parțială a 
diferitelor bunuri: casă, hambare, animale etc.”10.

Un aspect esențial în viața și evoluția omului, încă din cele mai vechi timpuri, 
l-a constituit grija față de viitor, aidoma unui contract11 ( unde legea cuvântului dat 
este și respectat12), iar în acest sens s-au născut asigurările, desigur, din nevoia de 
protecție a omului și a  patrimoniului acestuia13 contra riscurilor care pot apărea 
oricând14. 

I.2. Apariția și evoluția entităților din domeniul asigurărilor

Camerele de asigurare au reprezentat primele entități juridice ce țin de 
domeniul asigurărilor, iar unele au fost fondate de stat, în timp ce altele de către unele 
asociații sau chiar de către bănci15.

Astfel, prima entitate, potrivit doctrinei, este reprezentată de Camera de 
Asigurări din Brudges (1310), care se concentra îndeosebi pe protejarea mărfurilor 
ce veneau de pe mare, ori plecau16.

Astfel, putem observa că este lesne de înțeles că printre primele încercări de 
realizare a protecției, s-au aflat în vizor elemente ce țin de domeniul maritim, în 
speță, de nevoia primară ce consta în hrănire, până la urmă. 
7  Stănciulescu Liviu, Dreptul contractelor civile. Doctrină și jurisprundență. Ediția a 3-a revizuită și adăugită, 
Editura Hamangiu, București, 2017, p. 473.
8 Ibidem, p. 473-474.
9  https://en.oxforddictionaries.com/definition/insurance, accest online în data de 29.05.2018, ora 07.45.
10  Nemeș Vasile, Dreptul asigurărilor. Curs Universitar, Editura Universul Juridic, București, 2010, p. 8-9.
11  A se vedea Ionescu Roxana, Economia asigurărilor, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Universitară, 
București, 2012, p. 7. Deak Francisc, Mihai Lucian, Popescu Romeo, Tratat de drept civil. Cotracte speciale, Volu-
mul III, Editura Universul Juridic, București, 2007, p. 124.
12  Stănciulescu Liviu, Curs de drept civil. Contracte, Editura Hamangiu, București, 2014, p. 20.
13  Ionescu Roxana, Economia asigurărilor, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Universitară, București, 2012, 
p. 
14  Deak Francisc, Mihai Lucian, Popescu Romeo,Tratat de drept civil. Cotracte speciale, Volumul I, Editura Uni-
versul Juridic, București, 2017, p.136.
15  Nemeș Vasile, Dreptul asigurărilor. Ediția a IV-a, Editura Hamangiu, București, 2012, p. 3.
16  Ibidem, p. 4.
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Capitolul II. Scurtă privire istorică asupra asigurărilor în 
România

În doctrină, s-a afirmat de-a lungul timpului că literatura noastră economică 
este săracă în lucruri care să abordeze domeniul asigurărilor din perspectiva evoluției 
sale pe teritoriul României17, ținând seama și de faptul că primele operațiuni de 
asigurare nu erau atât de evoluate 18, însă cu toate acestea, sistemul asigurărilor din 
România este foarte complex19 și, în egală măsură, complet.

Dacă am încerca să trasăm prima formă de organizare sistematică, am observa 
că, în doctrină, s-a punctat că principiul securității sociale a apărut în secolul al IX-
lea și prima formă de organizare sistemică este asociată numelui Bismarck20,

Luând o lege oarecare, am observa că domeniul asigurărilor reprezintă un 
element fundamental pentru fiecare dintre noi. Spre exemplu, potrivit articolului 1 
din Legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței 
de muncă nr. 76 din 16 ianuarie 2002, fiecărei persoane îi sunt garantate dreptul de 
a-și alege liber profesia și locul de muncă, precum și dreptul la asigurările pentru 
șomaj.21

Așadar, asigurările și asistența socială, împreună cu diferitele ajutoare și 
avantaje acordate familiilor, constituie o componentă cu o poziție deosebită în cadrul 
fondurilor sociale de consum22.

II. 1.Apariția și evoluția reasigurărilor

Majoritatea operațiunilor de acest tip au apărut, bineînțeles, în domeniul 
maritim, după cum bine am intuit încă de la redactarea primului capitol. Practic, 
putem afirma că avem în vedere nu doar un mod de viață, o adaptabilitate la apariția 
anumitor deprinderi, ci chiar o nevoie primordială a omului: hrana. 

Mai mult, un alt aspect fundamental din acest punct de vedere este faptul că 
primele reglementări referitoare la raporturile de reasigurare se regăsesc în Ordonanța 
din 1681 a lui Ludovic al IV-lea al Franței. 

Astfel, se permitea, practic, asigurătorilor să facă reasigurări ,,cu alte persoane 
pentru acele efecte pe care ei înșiși le-au asigurat inițial23”. 

17  Constantinescu Dan Anghel, Istoria asigurărilor în România, Volumul I, București, 2002, p. 5.
18  Nemeș Vasile, Dreptul asigurărilor. Curs Universitar, Editura Universul Juridic, București, 2010, p. 8.
19  https://legeaz.net/dictionar-juridic/contractul-de-asigurare, accest online în data de 29.05.2018, ora 07.45.
20  Carp Ana, Acumularea și distribuirea resurselor în sistemul asigurărilor sociale, Editura Economică, București, 
2012, p. 9.
21  Legislația pensiilor și asigurărilor sociale 2004.
22  Dochia Aurelian, Probleme actuale ale asigurărilor sociale și ajutoarelor familiale. Caiet de studiu numărul 97, 
București, 1984, p. 1.
23  Nemeș Vasile, Dreptul asigurărilor. Ediția a IV-a, Editura Hamangiu, București, 2012, p. 7.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/2018100

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL

II.2. Istoricul reglementărilor din domeniul asigurărilor

Istoria acestui domeniu își are obârșia încă din secolul al IX-lea î.e.n., în 
legile Rhodosului ce aveau în vedere ,,avaria comună 24”. Mai precis, era vorba, 
bineînțeles, despre comerțul maritim. 

Desigur, există și alte reglementări, precum Ordonanţa din 1453, emisă 
în Barcelona, ce a reprezentat cel dintâi act normativ ce a încercat să legifereze 
asigurările maritime. Primul act normativ ce legifera raporturile de asigurare îl 
constituie ,  „Elisabetan Act” apărut în Anglia în anul 1601. De asemenea, pentru 
francezi, prima reglementare privind asigurările o constituie Ordonanţa din 1681 a lui 
Ludovic al IV-lea, urmată de adoptarea, în 9 aprilie 1898, a Legii privind asigurarea 
victimelor accidentelor de muncă25.

În România, cel dintâi act normativ în materia asigurărilor a fost înaltul Decret 
Domnesc nr. 699 din 13 martie 1871, Decret prin care a fost autorizată şi înfiinţarea 
primei societăţi de asigurare, „Dacia”, urmat, desigur, și de alte acte normative, 
precum26:

,, - Codul Comercial din 1887;
- Legea pentru constituirea şi funcţionarea întreprinderilor private de asigurare 

şi reglementare a contractului de asigurare din 7 iulie 1930, cu modificările ulterioare 
din: 9 aprilie 1931, 12 martie 1932 şi 10 aprilie 1936;

- Legea pentru convertirea în lei a anumitor prestări prevăzute în unele 
contracte de asigurare, din 27 martie 1937;

- Decretul-lege din 29 martie 1941 privind interzicerea de constituire de noi 
societăţi de asigurare în România;

- Decretul-lege din 1 octombrie 1941 privind acoperirea riscului de război în 
asigurările de viaţă;

- Decretul nr. 470/1971 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei 
Asigurărilor de Stat;

- Decretul nr. 471/1971 cu privire la asigurările de stat;
- Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor 

comerciale din domeniul asigurărilor;
- Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România;
- Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea 

asigurărilor;
- noul cod civil (Legea nr. 287/2009 privind Codul civil’)’’
De asemenea, Codul comercial din 1887 a avut o importanță deosebită, dar și 

Legea nr. 31/1990 privind  societățile comerciale (republicată în M. Of. nr. 1066 din 
17 noiembrie 2004).
24  Ibidem, p. 8.
25  Ibidem, p.8-9.
26  Ibidem, p. 8.
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Astăzi, putem spune că se remarcă o armonizare a legislației interne cu cea 
externă, în speță, cu cea a Uniunii Europene, iar acest lucru este sesizabil, bineînțeles, 
și în domeniul asigurărilor.

Capitolul III. Studii de caz

Ținând seama de numeroasele scrieri din doctrină, am ales să amintim două 
studii de caz ce ne-au atras atenția atât la nivel extern, cât și la nivel intern:

III.1. Asigurarea Dacia

Prima asigurare, în adevăratul sens al cuvântului am putea spune că a apărut în 
momentul în care s-a înființat prima societate de asigurări în România, numită Dacia. 
Acest moment este marcat de anul 1871,  an  cu o semnificație aparte pentru acest 
domeniu, datorită momentului însemnat bazat pe acest eveniment major27. 

27  https://www.asigurari-sanatate.ro/istoria_asigurarilor_din_romania.htm, accesat online în data de 29.05.2018, 
ora 08.10.
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III.2. Asigurarea mașinii pentru cetățenii români din Anglia28

Un lucru mai mult sau mai puțin cunoscut este faptul că în Marea Britanie 
nu este legal să conduci un autoturism, autocamion sau autoutilitară fără asigurarea 
minimă obligatorie. Aceasta este cunoscută sub denumirea de asigurare pentru terță 
parte. 

Practic, aceasta este echivalentul poliței de asigurare RCA din România. Mai 
mult, în lipsa acestei polițe de asigurare, mașina poate fi confiscată, iar proprietarul 
va primi o amendă destul de costisitoare. Mai mult, se afirmă că în Marea Britanie nu 
mașina este cea asigurată, ci persoana care o conduce.

Concluzii

Așadar, dincolo de identificarea punctului de plecare al dreptului asigurărilor, 
prin studiul de față ne-am propus să analizăm o serie de elemente mai mult sau mai 
puțin dezbătute în doctrina românească. 

Materialele care au stat la baza acestei lucrări sunt, în mare măsură, parte a 
doctrinei la nivel intern, însă acestea, putem afirma, reflectă necontenit și influențe 
primite, de-a lungul timpului, din exterior.

În ciuda crizei economice ce s-a creionat în urmă cu câțiva ani atât la nivel 
extern, cât și intern, putem spune că domeniul asigurărilor nu și-a pierdut din 
importanță și a rămas în vizorul multora�.

Pe lângă o eventuală colaborare mai strânsă la nivel extern, considerăm 
necesare și diverse programe de informare cu privire la acest domeniu, deseori, prea 
puțin cunoscut.

28  http://asigurariauto.co.uk/, accesat online în data de 29.05.2018, ora 08.15.
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Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE

Am publicat în paginile revistei „UNIVERS STRATEGIC”, și nu numai, 
numeroase articole referitoare la modul în care s-a procedat pentru distrugerea 
economiei românești de către asasinii economici dinafara țării în complicitate cu 
trădătorii din interiorul ei.

„După 25 decembrie 1989, Antihristul a coborât pe meleagurile «Grădinii 
Maicii Domnului »  numită România, pârjolind-o fără milă.

An de an România s-a transformat din rău în mai rău, după chipul și asemănarea 
celor care au hăcuit-o. Sărăcia s-a extins ca un virus mortal, contaminând 80% din 
populația țării. De aproape 28 de ani suntem mințiți cu sloganuri în care populația 
nu mai crede: democrație, libertate, stat de drept, drepturile omului ș.a.

În realitate, an de an, sărăcim, pierdem din avuția națională și ne împuținăm 
ca populație. Niciun semn de prosperitate, de relaxare economică, nici urmă de 
speranță că vor veni vremuri mai bune, care să ne lumineze existența scurtă, unică 
și ireversibilă pe acest pământ.

România este o țară capturată de asasini economici, care, în complicitate 
cu colaboraționiștii români (politicieni, miniștri, reprezentanți ai serviciilor secrete, 
magistrați, funcționari publici, oameni de afaceri, jurnaliști, lideri de sindicat ș.a.) 
obedienți intereselor ocupantului, o jefuiesc fără cruțare.

Politicile interne și externe ale României sunt dictate din afara ei, din centrele 
de putere ale Europei și SUA1”.

Zi de zi se încalcă drepturile și libertățile cetățenești, lovindu-ne cu brutalitate 
1  NĂSTASE, I., Gabriel, PĂPĂDIE, A., Bogdan, Clipele însângerate ale României. Editura MAGIC PRINT, 
Onești, 2016.

DISTRUGEREA ECONOMIEI 
ROMÂNEȘTI

BĂTĂLIA PENTRU RESURSE

DESTRUCTION OF ROMANIAN 
ECONOMY 

BATTLE FOR RESOURCES



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/2018106

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
în demnitate, trăsătură esențială a naturii umane.

Asasinii economici, veniți din „toate cele patru zări”, au devenit din ce în ce 
mai ofensivi, mai lacomi și foarte periculoși, fără ca nimeni dintre reprezentanții 
instituțiilor statului român să intervină categoric și cu demnitate, folosindu-și 
prerogativele pe care le dețin conform Constituției României și legilor țării.

De aceea, ne-am propus să luptăm în acest „război hibrid” cu arma scrisului, 
a cuvântului bine și fundamentat scris. Vom continua să publicăm articole sub 
genericul „Distrugerea economiei românești. Bătălia pentru resurse”, care vor 
evidenția modul cum a fost spulberată economia țării și cum se dorește în continuare 
să ni se jefuiască, cu orice preț și prin orice mijloace, resursele umane și materiale 
pentru a ne dezintegra ca țară.

Relevante sunt și punctele de vedere ale analistului Petrișor PEIU2 în articolul 
“Să nu zici că n-ai aflat! Secretele care au ruinat România”, precum și ale dr. ing. 
Gheorghe BULIGA3, dr. ing. Gheorghe RADU4 și dr. ec. Violeta Şufan-Dumitriu5, în 
articolul „Legea off shore.Observații, comentarii, propuneri”, care se publică în 
paginile următoare.

În paginile următoare prezentăm câteva din episoadele acestui fenomen 
aducător de dezastru sub genericul:

Drum deschis distrugerii economiei naționale

2  PEIU, Petrișor, Gabriel este doctor al Universității Politehnice din București (1996), a fost consilier al premi-
erului Radu Vasile (1998-1999) și al premierului Adrian Năstase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici 
economice (2002-2003) și vicepreședinte al Agenției pentru Investiții Străine (2003-2004). Este coordonator al 
Departamentului de Analize Economice al Fundației Universitare a Mării Negre (FUMN). 
3  BULIGA, Gheorghe, Președinte fondator; Președinte al Asociației “Societatea Inginerilor de Petrol și Gaze” 
(SIPG); membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România (AOȘR); membru de onoare al Academiei 
de Științe Tehnice din România (AȘTR).
4  RADU, Gheorghe, Președinte SIPG.
5  ȘUFAN-DUMITRIU, Violeta, Președinte executiv SIPG.
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     Analist Petrișor Gabriel PEIU

Rezumat

Timp de 28 de ani privatizarea unor societăți comerciale s-a făcut 
prin semnarea unor contracte declarate secrete. În felul acesta, obiectivele 
strategice, de interes național ale economiei românești aveau să fie privatizate 
„discret” în favoarea companiilor străine și în detrimentul României.

Cuvinte cheie: privatizări frauduloase, rezerve naturale, redevențe.

Summary 

For 28 years the privatization of commercial companies was done 
by signing secret contracts. In this way, the strategic objectives of national 
interest of the Romanian economy would be privatized „discreetly” in favor of 
foreign companies and at the expense of Romania.
 
Keywords: fraudulent privatizations, natural reserves, royalties.

La 25 iulie 2001, s-a semnat contractul de privatizare al combinatului 
siderurgic Sidex Galați, care reprezenta atunci 3% din PIB-ul României. 

Contractul a fost declarat secret și astfel a rămas până în ziua de astăzi. 
Printre cele mai importante prevederi ale contractului secretizat se numărau: 

păstrarea celor 27.000 de locuri de muncă, investiții de peste 350 milioane USD și 
un laminor nou-nouț de bandă laminată la rece care să satisfacă cererea de tablă a 
noii industrii auto românești (Renault de-abia preluase Dacia Pitești). Tot prin aceste 
prevederi secrete, statul român și-a obligat cetățenii să plătească 1 miliard USD, 

Distrugerea economiei românești. Bătălia pentru resurse

SA NU ZICI CĂ N-AI AFLAT !
(SECRETELE CARE AU RUINAT ROMÂNIA)

DO NOT SAY YOU DID NOT FIND OUT! 
(SECRETS THAT RUINED ROMANIA)
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pierderi cauzate combinatului de către firma Bali International împreună cu fostul 
primar al Galațiului, Dumitru Nicolae (director general al combinatului până în 
1999).

Ei bine, firma fraților iranieni Alaghband reușise să îngroape Sidex-ul în 
datorii în mai puțin de 2 ani, bazându-se pe o anexă „secretă” (denumită pompos 
„side letter”) a unui contract de finanțare, anexă semnată într-o magherniță din 
Londra de către Nicolae.

Ca urmare a atator secrete bine păzite, România a plătit 1 miliard USD pentru 
ca un off shore din Insulele Virgine Britanice să preia 3% din PIB-ul României; a mai 
plătit apoi, datorită unor anexe tot secrete, salarii compensatorii pentru 20.000 de 
muncitori, care au părăsit combinatul, a mai plătit și 52 de milioane USD despăgubiri 
către iranienii Alaghband și s-a ales, în schimb, cu cinci din șase furnale demolate 
de către indianul Mittal, cu uzina cocso-chimică demolată și cu producția redusă la 
jumătate. Profiturile uriașe realizate de indian în anii premergători crizei s-au dus 
toate în conturile unui alt off shore („Pacific Atlantic Dubai”) prin care se desfășura 
comerțul cu prețioasa tablă gălățeană. Iar impetuoasa industrie auto românească își 
procura, în continuare, tabla din Slovacia sau din Polonia.

Peste numai trei ani, în iulie 2004, guvernul României vinde, tot printr-un 
contract secretizat (acum deja contractele secrete căpătaseră denumirea europeană 
de „contracte confidențiale”), compania națională petrolieră Petrom. La acea 
dată, Petrom era o companie profitabilă, care deținea două rafinării (una la Brazi 
și alta la Pitești), combinate petrochimice (Doljchim plus Brazi plus Pitești) și avea 
licențe de exploatare pentru tot țiteiul românesc și pentru jumătate din rezervele 
naționale de gaze.

Ca urmare a mult-invocatelor clauze „confidențiale”, cumpărătorul austriac 
al 2% din PIB-ul țării (atat era Petrom la privatizare) a mai obținut și un cadou 
nesperat: un preț ridicol de mic al redevențelor pe care urma să le plătească 
pentru accesul la rezervele naturale de gaze și țiței. Astăzi, petrochimia de la Brazi 
și Pitești a fost desființată, rafinăria de la Pitești a fost demolată, Doljchim-ul a 
fost demolat și pe locul său se va construi un parc de distracții, redevențele au 
rămas la fel de mici și totul rămane „confidențial”. Între timp, prețul mondial al 
țițeiului a urcat de la 20USD/baril (la privatizare) la peste 150 USD/bariil (valoarea 
maximă) și este astăzi peste 60 USD/baril și se află pe un trend crescător.

Tot în iulie 2004, guvernul României, printr-un alt contract „confidențial”, 
se pricopsește cu un studiu de fezabilitate realizat de firma Bearing Point în 
numai 2 (două zile); în baza acestui studiu, România semnează un alt contract 
„secretizat”, pompos intitulat „Sistemul Integrat pentru Securizarea Frontierei de 
Stat”, încheiat de Ministerul de Interne cu EADS Deutschland GmbH, în valoare de 
534 milioane USD.

Tot în secret, în 2009, România a mai suplimentat cu înca 200 milioane 
USD acest contract, între timp cercetat de procurori. Ei bine, tot acest sac de bani 
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s-a cheltuit în principal pentru securizarea graniței de Vest (pe care o vrem acum 
desființată ca ofrandă adusă zeului Schengen) și pentru achiziția unui sistem de 
comunicații (Tetrapol) neacceptat în Europa. Astfel că, imediat după ce ne-am 
văzut blagosloviți cu tehnologia inutilă Tetrapol, am mai cheltuit încă câteva sute 
de milioane să cumpărăm sistemele de comunicații Tetra, care ar fi trebuit luate de 
la bun început.

Cel mai cunoscut contract secret, însă, a fost cel pentru realizarea 
autostrăzii Transilvania, prin care România se obliga să plătească firmei Bechtel 
o sumă de 3 miliarde USD (ajunsă prin 2009 la 8 miliarde USD, peste 5% din 
PIB!) pentru a primi în schimb o autostradă care nici nu era proiectată! Acest 
contract a fost un secret atat de bine păzit că s-a și pierdut, ajungând în situația 
ridicolă ca un guvern al unui stat european să declare nonșalant că nu mai deține 
niciun exemplar din cel mai cunoscut contract încheiat vreodată în țară; și asta în 
plină eră de avânt tehnologic, cu nenumărate soluții de stocare electronică!

Între timp, moda contractelor „confidențiale” s-a extins și s-a generalizat: 
contractele realizate de Hidroelectrica cu traderii de energie (așa numitii „băieți 
deștepți”) fiind numai un exemplu. Dacă pentru achiziția de armament sau sisteme 
de „cyber-security” secretul are o justificare, pentru contractele comerciale care 
implică statul sau entități deținute de stat, secretizarea este o adevarată fățărnicie, 
nefiind motivată și alimentând suspiciunile firești asupra actelor ascunse astfel de 
către funcționari mult prea puternici.

Tocmai ce-am mai dat de un secret bine păzit unde, însă, ridicolul 
confidențialității se ridică la cote inimaginabile. Ei bine, compania națională care 
deține monopolul transportului de gaze în România (Transgaz), companie deținută 
majoritar de către statul român, companie listată la Bursa de Valori (și obligată de 
guvernanța corporatistă să fie transparentă cel puțin cu proprii acționari), ne anunța, 
nici mai mult nici mai puțin, că nu poate să divulge numele firmelor anunțate de 
către Viktor Orban ca fiind viitoarele destinatare ale gazului extras din Marea 
Neagră în zona economică exclusivă românească (numite în păsăreasca gazeiferă 
„firme care au rezervat capacitatea interconectorului Ro Hu”).

Această secretizare este ridicolă din cel puțin două motive: pentru că numele 
acestor firme au fost declarate confidențiale chiar de către Transgaz (organizatorul 
licitației) și pentru că secret poate fi doar un detaliu comercial (cum ar fi prețul 
sau cantitatea sau condițiile tehnice), nicidecum numele firmelor care semnează un 
contract cu o companie națională, deținătoare a unui monopol!

Este oare normal să știm mai multe amănunte despre contractele de 
achiziție de armament decât despre contractele de rezervare a capacității unei 
conducte a statului? Am aflat, de exemplu, de la Ministrul Apărării că vom cumpăra 
rachete Patriot de la compania Raytheon, că ne vom dota cu avioane F16 de la firma 
Lockheed Martin, că vom avea transportoare blindate de la General Dynamics și 
nu putem să știm cine este cel care cumpără gazul extras pe teritoriul României și 
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transportat de către o firmă deținută majoritar de stat?
Ei bine, se pare că secretomania Transgaz-ului are o motivatie cât se 

poate de urât mirositoare: una dintre companiile beneficiare ale gazului extras din 
Marea Neagră este o companie extrem de apropiată de Viktor Orban, fiind vorba 
de o companie din grupul MET AG, înregistrat la Zug, în Elveția. Grupul MET 
are următorii acționari: 40% MOL (da, compania națională maghiară de petrol 
și gaze), 10% Istvan Garancsi (patronul clubului de fotbal Videoton și cel căruia 
Orban i-a încredințat construcția piscinelor pentru Campionatul Mondial de Natație 
din 2017), 25,3% Gyorgy Nagy (deținatorul firmei Wallis Asset Management Co., 
apropiat al lui Zsolt Hernadi, președintele MOL acuzat de corupție în Croația și al lui 
Sandor Csanyi, președinte OTP) și 24,7% Benjamin Lakatos.

O fi oare corect ca o licitație organizată de către Transgaz împreună cu FGSZ 
(transportatorul de gaze deținut de grupul MOL) să fie câștigată de către altă firmă 
la care grupul MOL este acționar majoritar? Pentru asta să fi dat Uniunea Europeană 
180 milioane Euro? Pentru asta să dea BERD un credit de 60 milioane Euro? Pentru 
asta să se cheltuie banii contribuabililor europeni? Și dacă era așa de secret, de unde 
știa Viktor Orban pe 7 februarie că e vorba de două firme maghiare?

Asta pentru a nu mai aminti faptul că, în Ungaria, firma MET are reputația 
de a fi cel mai important „băiat deștept” din energie. Iată, de exemplu un titlu 
sugestiv din presa de la Budapesta: „The great Fidesz gas theft”. Detaliile unei afaceri 
în care firma de stat MVM (Magyar Villamossagi Muvek) a deturnat gazul mai 
ieftin, destinat școlilor și spitalelor, tocmai către grupul MET sub bagheta ministrului 
dezvoltării din 2011, Tamas Fellegi, sunt absolut savuroase dar nu fac decât să 
alimenteze suspiciunea că Transgaz ascunde ceva foarte urât mirositor: relația cu o 
firmă care sprijină din plin regimul Orban.

Să nu avem naivitatea, însă, de a crede că Bucureștiul nu este in imperiul 
deținut de MOL sub denumirea de MET. Iată, de exemplu că având „aproximativ 
50 de angajați, un portofoliu de 910 clienți și o cantitate de energie furnizată de 
1,5 miliarde kWh pe an, MET România deține o cotă de aproximativ 5% pe piața 
concurențială de energie electrică”.

Sub denumirea neutră de MET, MOL vinde energie de 170 milioane Euro 
anual pe piața românească, recunoscându-și, modest o „marjă de 3%”.

Este poate, interesant de știut și cine conduce MET România: Petre Stroe, 
fost ministru al electricității, în 1990, respectiv ministru al industriei pentru 
echipamente grele (asta era un eufemism atunci, pour les connaisseurs) în guvernul 
lui Ceaușescu (1986-1990). Facem pariu ca acest domn se cunoaște bine de tot cu 
toti miniștrii și șefii de agenții sau de companii de stat din energia românească?

Nota Redcției: Numai că, la vremea când  a debutat procesul de distrugere 
a economiei naționale, Petrișor Peiu era printre cei de la butoane. Dar, evident, 
presiunile erau atât de mari, încât nimeni nu îndrăznea să se opună recomandărilor
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Rezumat 

Un grup de specialişti în domeniul exploatării zăcămintelor de petrol 
şi gaze din cadrul Asociaţiei „Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze” 
(SIPG), procedând la examinarea Proiectului de „Lege privind unele măsuri 
necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii 
de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore”/2018, în 
corelare cu celelalte legii elaborate de către Parlamentul României: Legea nr. 
165/2016; Legea nr. 238/2004; Legea nr. 134/1995; Legea Minelor/Petrolului 
din 24 martie 1937; Legea Petrolului din 28 martie 1929, Legea Minelor/
Petrolului nr. 2294/03.07.1924, Legea Minelor/Petrolului din 1904, precum şi 
legile subsecvente din domeniu, cum ar fi Legea Energiei şi Gazelor naturale 
sau Legea de privatizare a PETROM, am constatat cu insatisfacţie că, spre 
deosebire de Legile anterioare anilor  1948 -1990, noua legislaţie în domeniu 
a fost  elaborată trunchiat, discriminatoriu - cu dedicaţie unor interese 
corporatiste, sacrificând interesele statului român, cu ignorarea specialiştilor 
români, şi cu încălcarea drepturilor constituţionale ale românilor şi ale unor 
instituţii publice.

Cuvinte cheie: constituție, lege, exploatare zăcăminte de petrol și gaze, Marea 
Neagră, interese corporatiste.

Distrugerea economiei românești. Bătălia pentru resurse

LEGEA OFFSHORE 
OBSERVAȚII, COMENTARII, 

PROPUNERI

THE OFFSHORE LAW 
OBSERVATIONS, COMMENTS, 

PROPOSALS
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Summary

A group of oil and gas field specialists within the Association of Oil and 
Gas Engineers (SIPG), proceeding to examine the Draft Law on some measures 
necessary for the implementation of petroleum operations by oil agreements 
holders  related to offshore oil perimeters / 2018, in correlation with the other 
laws elaborated by the Romanian Parliament: Law no. 165/2016; Law no. 
238/2004; Law no. 134/1995; Mining / Oil Law of March 24, 1937; Petroleum 
Law of March 28, 1929, Mines / Petroleum Law no. 2294 / 03.07.1924, Mining 
/ Oil Law of 1904, as well as subsequent laws in the field, such as the Energy 
and Natural Gas Act or the PETROM Privatization Law, I was disappointed 
that unlike the previous laws of 1948-1990, the new legislation in the field was 
elaborated truncated, discriminatory - with dedication to corporate interests, 
sacrificing the interests of the Romanian state, ignoring the Romanian 
specialists, and violating the constitutional rights of the Romanians and public 
institutions.

Keywords: constitution, law, exploitation of oil and gas fields, Black Sea, 
corporate interests.

Un grup de specialişti în domeniul exploatării zăcămintelor de petrol şi 
gaze din cadrul Asociaţiei „Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze” 

(SIPG), procedând la examinarea Proiectului de „Lege privind unele măsuri 
necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de 
acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore”/2018, în corelare 
cu celelalte legii elaborate de către Parlamentul României: Legea nr. 165/2016; Legea 
nr. 238/2004; Legea nr. 134/1995; Legea Minelor/Petrolului din 24 martie 1937; 
Legea Petrolului din 28 martie 1929, Legea Minelor/Petrolului nr. 2294/03.07.1924, 
Legea Minelor/Petrolului din 1904, precum şi legile subsecvente din domeniu, cum 
ar fi Legea Energiei şi Gazelor naturale sau Legea de privatizare a PETROM, am 
constatat cu insatisfacţie că, spre deosebire de Legile anterioare anilor  1948 -1990, 
noua legislaţie în domeniu a fost elaborată trunchiat, discriminatoriu - cu dedicaţie 
unor interese corporatiste, sacrificând interesele statului român, cu ignorarea 
specialiştilor români, şi cu încălcarea drepturilor constituţionale ale românilor şi ale 
unor instituţii publice.

Premise – Comentarii

Activităţile de explorare, dezvoltare şi exploatare din zona economică  românească a 
Marii Negre au început prin fixarea pe poziţie, pe structura geologică Ovidiu-Est, la 23 august 
1977, a Platformei de foraj marin Gloria construită integral în România, la distanţă de 130 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/2018 113

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
km de ţărm şi urmată apoi de alte şapte platforme de foraj, de asemenea realizate integral în 
România. În anul 1988, s-a înregistrat prima producţie industrială de ţiţei din Marea Neagră. 
Construcţiile şi utiliţăţile la ţărm au fost localizate într-una din danele Portului Constanţa. 
Toate activităţile petroliere desfăşurate în offshore au fost conduse de specialişti români, 
organizaţi în întreprinderea PETROMAR CONSTANŢA sub coordonarea Ministerului 
Petrolului/Regiei Autonome a Petrolului/ Societăţii Naţionale a Petrolului (S.N.P. PETROM 
S.A.) până în anul 2005, când Societatea Naţională a Petrolului a fost „privatizată” în favoarea 
companiei OMV Austria.

Activităţile de explorare-producţie la Marea Neagră continuă şi în prezent, în baza 
legislaţiei existente.

În toată această perioadă (1977-2018), nu s-au înregistrat accidente/incidente.
Asupra prevederilor din „Legea privind măsuri necesare pentru implementarea 

operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la 
perimetre offshore”, facem următoarele remarci:

Titlul Legii „măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere”

Aşa cum am menţionat mai sus, activităţile petroliere offshore din Marea Neagră s-au 
„implementat” şi se desfăşoară de peste 40 de ani în baza legislaţiei existente, fără să fi fost 
necesare reglementări speciale. 

Propunere: Considerăm că, în forma actuală, Legea nu poate şi nu trebuie 
promulgată deoarece nu soluţionează probleme reale, ci se limitează la introducerea 
suplimentară, neconstituţională, de noi favoruri corporaţiilor concesionare de perimetre 
offshore şi de noi responsabilităţi şi costuri Statului Român şi Organelor administrative, 
cu încălcarea practicilor internaţionale în domeniu şi a drepturilor propriilor instituţii şi ale  
cetăţenilor români.

Procedând la analiza pe articole se constată că:  

Art. 2. - la ultimul aliniat, după ce sunt definite o serie de categorii de lucrări 
care ar urma să facă obiectul actului de autorizare, se menţionează că:

„Lucrările reprezintă un obiectiv de interes public major, fiind indispensabile 
în cadrul politicilor fundamentale ale ţării în domeniul asigurarii energetice”.

Comentariu: Această aserţiune o considerăm nejustificată, atâta timp cât lucrările 
enunţate sunt în sarcina societăţii concesionare, iar extracţia petrolulului şi a gazelor precum 
şi comercializarea lor se face pe principii comerciale. Asigurarea infrastructurii specifice nu 
poate fi asimilată ca fiind considerată de interes public şi nu poate fi finanţată total sau parţial 
direct sau indirect din bani publici, atâta timp cât ea serveşte exclusiv titularului de acord 
petrolier, care vinde produsul la preţul pieţii oricărui client acceptat de Societatea/Compania 
mamă.

Propunere: Scoaterea lucrărilor offshore din categoria de „lucrări de interes public 

Art. 4. - „Actul de autorizare pentru lucrările/lucrările la sonde se emite în 
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termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de către titular şi 
îşi menţine valabilitatea pe toată durata de execuţie a lucrărilor/lucrărilor la sonde 
pentru care au fost eliberate; solicitarea privind completarea documentației depuse 
de către titular se transmite acestuia de către autorităţile emitente în termen de 10 zile de 
la data depunerii cererii ...”

Comentariu: Ca şi pe uscat toate activităţile petroliere de forare şi echipare a 
sondelor trebuie să se execute pe bază de proiecte. Aprobarea proiectelor de către autoritatea 
competentă (Autoritatea Națională pentru Resurse Minerale - ANRM) se face pe baza unor 
avize tehnico-economice obţinute de la specialişti, societăţi de proiectare, consultanţă din 
ţară, iar execuţia este necesar să fie supervizată permanent de către specialişti în domeniu, 
autorizaţi de către ANRM şi agreati de către Autoritatea offshore. 

Propunere: Completarea art.4. cu prevederi privind realizarea de proiecte tehnice 
generale, cu toate avizele furnizorilor şi a instituţiilor publice incidente în cadrul proiectului, 
expertizarea soluţiilor tehnice de către societăţi de specialitate din România sau persoane 
autorizate şi avizate de ANRM şi de Autoritatea off shore., înainte de a se prezenta pentru 
autorizare.

   
Art.7. Comentariu: Referitor la lucrările până la terminalele de coastă inclusiv, 

proiectul de Lege, practic, anulează întreaga legislaţie privind amenajarea teritoriului, 
planurile urbanistice generale locale, încălcând atribuţiile şi responsabilităţile organelor 
administrative locale, subordonând instituţiile specializate  şi lăsând la bunul plac al titularilor 
de acorduri petroliere și al contractorilor acestora să facă orice doresc şi oriunde vor. Mai 
mult, organele locale sunt obligate să modifice documentațiile aşa cum vor dori şi de câte ori 
vor „noii năvălitori”, şi împreună cu populaţia să suporte costurile în ce priveşte asigurarea 
zonelor de protecţie şi siguranţă ce vor fi solicitate.

Propunere: Titularii de acorduri petroliere, operatorii şi contractorii vor respecta 
legislația în vigoare.

Capitolul III, intitulat: Aspecte specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate 
cu privire la perimetrele petroliere offshore -  Articolele: 10; 11; 12; 13; 14; 15.

Art. 10.1.: „Titularii care desfăşoară operaţuni petroliere asupra imobilelor 
aflate în proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ 
teritoriale, beneficiază de un drept de trecere subteran, de suprafaţă sau aerian, 
constituit prin prezenta lege, pe toată durata operaţiunilor petroliere.”

Art. 11.: „Dreptul de trecere prevăzut la articolul 10 are caracter legal (!!!) 
şi se exercită de drept, ne condiţionat de înscrierea acestuia în cartea funciară, fără 
a necesita obţinerea unui acord prealabil al proprietarilor sau al altor titulari de 
drepturi reale sau activităţi în legătură cu imobilele afectate , cu condiţia îndeplinirii 
procedurii de notificare prevăzut  la art. 12.”...

În cazul nerespectării procedurilor sau în ce priveşte valoarea despăgubirii/_
compensaţiei titularii imobilelor afectate se pot adresa „instanţelor competente”!!!

Comentariu: Proiectul de Lege  recurge  la un subterfugiu şi „instituie” un aşa- zis  
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drept nou – „dreptul de trecere” – neprevăzut în Constituţia României.
În virtutea acestui drept de trecere, cetăţeanul român ar putea  fi scos din 

propria locuinţă într-o noapte şi locuinţa demolată şi, în plus, să plătească impozit 
pe un teren pe care o Corporaţie a inventat un drum şi/sau o necesitate mai mult sau 
mai puţin reală, iar formala „compensaţie şi/sau despăgubire” să o primească ulterior  
după ce un expert evaluator va întocmi un raport în termen de 60 de zile de la data 
notificării, la care  se adaugă alte 25 de zile (art. 12, art. 13) de la data în care titularul 
de Acord petrolier a primit raportul de evaluare. 

Acest articol, nemaiîntâlnit în vreo altă Lege, nici chiar din timpul 
comunismului, încalcă flagrant articolul  44 din Constituţia României  şi 
Articolul 17 - „Dreptul de proprietate” din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, Declaraţia ONU pentru drepturile omului etc.

Propunere: Accesul pe terenurile proprietate publică sau privată să se facă în 
conformitate cu legislaţia şi practicile internaţionale, foarte bine descrise în legislaţia minieră/
petrolieră, (din care, în parte, prezentăm mai jos articolele 60, 61, 65, şi 68, din Legea Minelor, 
1929 ), adică conforme cu metodologia de anunţare a proprietarilor şi de evaluare a bunurilor 
mobile descrise mai jos, prin similitudine, astfel încât despăgubirea proprietarilor afectaţi să 
fie reală, dreaptă şi înainte de intrarea în posesie a solicitanţilor, iar valoarea despăgubirii să 
nu fie mai mică decât dublul valorii de circulaţie a imobilului în zonă. 

Conform cu Legea Minelor /Petrolului, la capitolul „Raporturile exploratorului 
şi concesionarului cu proprietarii suprafeței şi cu minele (societăţi petroliere) 
invecinate”, se arată că: 

Art. 56 - „Exploratorii şi exploatatorii de orice fel de substanţe minerale, pot 
fi autorizaţi să ocupe, atât în interiorul perimetrului concesionat cât şi în exteriorul 
perimetrului, suprafeţele necesare pentru executarea lucrărilor de orice fel în legătură 
cu explorarea, exploatarea zăcământului, transportul şi valorificarea substanţelor 
extrase. Pentru explorări ocupaţiunea se poate face sub formă de arendare, sau luare 
în folosinţă obligatorie, sau constituirea de servituţi. Durata operaţiunii nu poate fi 
mai lungă decât durata permisului exclusiv”. Pentru concesiuni, ocupaţiunea se poate 
face sub formă de arendare sau luare în folosinţă obligatorie, servituţi sau exproprieri. 

Art. 60 - Cererea pentru arendări obligatorii, servituţi sau exproprieri se va 
adresa autorităţii miniere regionale. Cererea trebuie să cuprindă locul, natura şi 
suprafaţa imobilului, numele proprietarilor şi felul lucrării care justifică ocuparea 
sau expropierea...  

Art. 61 - Autoritatea minieră regională e obligată să comunice această cerere 
primăriei locale precum şi părţilor interesate prin notarul comunei .

Proprietarii suprafeţei şi orice persoană interesată pot să prezinte autorităţii 
miniere regionale observaţiunile lor, în termen de 310 zile de la data îndeplinirii 
formalităţilor de comunicare; decizia de expropiere este dată de Consiliul superior al 
minelor  şi se afișează la sediul autorităţii miniere şi la primăria comunei. Declararea 
exproprierii,  constituirea de servituți  şi arendări obligatorii se va face în baza acestei 
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decizii, de către tribunalul  în circumscripția căruia se află situat imobilul, după ce 
vor fi chemate părţile.

Art. 65 - „Pentru fixarea despăgubirii, părţile sau autoritatea minieră regională  
se vor adresa preşedintelui tribunalului, care va înștiința pe părţi să-şi desemneze 
arbitri, în termen de 15 zile de la primirea înștiințării... Despăgubirea nu va putea fi 
mai mică decât de două ori valoarea comercială a bunurilor dimprejur”.

Art. 68 - Despăgubirea trebuie plătită înainte de punerea în posesie. Dacă vor 
fi neînțelegeri cu privire la drepturile proprietarilor, despăgubirea va fi consemnată 
la Casa de Depuneri.

Notă: Facem menţiunea că în perioada antebelică rezolvarea litigiilor între titularii 
de acorduri petroliere/concesiuni miniere sau între aceştia şi terţi, în conformitate cu Legea 
Minelor/petrolului din anii 1924, 1929, 1937, se făcea de către „Tribunalele miniere” 
înființate în regiunile miniere/petroliere.

Capitolul VI- dispoziţii tranzitorii şi finale:

Art 7.2. - „Proiectarea, verificarea, expertizarea, execuţia şi exploatarea 
obiectivelor din sectorul gazelor naturale, sistemelor şi a instalaţiilor, inclusiv 
a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente producţiei de gaze naturale şi a 
instalaţiilor de utilizare, localizate pe uscat sau offshore, aferente operaţiunilor 
prevăzute la art. 1, pot fi realizate de titularii acordurilor petroliere şi/sau de 
subcontractori persoane juridice române sau străine, selectate de către titularii 
de acorduri petroliere: subcontractorii din statele membre ale Uniunii Europene, 
care prestează o perioadă determinantă serviciile prevăzute de prezentul alineat, au 
obligaţia de a notifica autoritatea competentă în domeniu”.

Comentariu:
Articolul nu precizează condiţiile privind nivelul de calificare şi experienţă al 

proiectanților, responsabilitatea acestora faţă de viabilitatea soluției..., iar legea nu face nicio 
referire în ce priveşte supervizarea execuţiei în conformitate cu proiectul (ținând seama că, 
în realizarea activităţilor de forare, punere în producţie şi completare a sondelor, executarea 
incorectă sau rezolvarea incompletă a unor dificultăți întâlnite pe parcursul unor  operaţiuni 
se poate solda cu efecte imprevizibile, în timp).

Propunere: Pe toată durata forării, echipării şi punerii în producție a sondelor offshore, 
toate operaţiunile vor fi supervizate de un expert ANRM desemnat de autoritatea offshore.

Art.18.: „Titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore 
aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei beneficiază pe toată durata 
derulării acestora, de nivelul de redevenţă, cotele procentuale de redevenţă petrolieră, 
pragurile de producţie brută aferente acestora cote şi de reglementările fiscale existente 
la data intrării în vigoare a prezentei legi; începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
legi, prevederile Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor în sectorul gazelor 
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naturale, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 
privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, 
altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, 
cu modificările ulterioare, nu se aplică titularilor de acorduri petroliere”.

Comentariu: În opinia noastră de specialişti şi contributori direcţi pe parcursul 
ultimilor 50  de ani la dezvoltarea industriei petrolului românesc, din istoria de peste  150  
a industriei naționale de petrol, acest articol 18  continuă şi întăreşte  politica de cedare 
gratuită, a celei mai importante bogăţii a subsolului românesc - „petrolul”.  Această politică, 
începută  şi concretizată prin adoptarea Legii nr. 238/2004, a eliminat politica de concesionare 
a perimetrelor petroliere cu „împărţirea producţiei”, introducând sintagma de Acord petrolier 
de explorare pe risc şi Acord de exploatare a petrolului, doar cu plata unei modice redevenţe 
procentuale. Legea nr. 238/2004 şi actul de privatizare PETROM (în baza acestei legi) au 
fost şi sunt îndelung criticate în ce priveşte politica de cedare cvasi-gratuită, completă şi 
definitivă a acestei cele mai importante bogăţii a subsolului României. Iar, dacă ne referim la 
valoarea procentuală a redevenţei prevăzută în Legea 238 (colectată în medie sub 5%, în timp 
ce în perioada antebelică redevenţa ajungea şi la 50%, după recuperarea investiţiilor – cca. 
1,5 - 2 ani), modul de raportare, colectare şi verificare, se constată că, în final, redevenţa abia 
acoperă costurile ANRM, fără a mai vorbi de dreptul cuvenit proprietarului – Statul Român – 
şi de cheltuielile ocazionate de îndelungata şi costisitoarea cercetare geologică din amontele 
lucrărilor de explorare şi de supervizarea explorării şi exploatării acestor bogăţii epuizabile, 
fără a mai lua în considerație posibilele costuri de mediu după încetarea exploatării. 

Îngheţarea taxelor şi impozitelor la această dată pentru încă 60 de ani prin prelungirea 
valabilităţii unor prevederi dintr-o Lege realizată la comandă, în afara practicilor internaţionale 
şi fără consultarea specialiştilor şi a legislaţiei anterioare româneşti din domeniu, va conduce 
la epuizarea acestei bogăţii fără niciun fel de câstig pentru ţară, ba, dimpotrivă, la importante 
costuri suportate de români.  

Renunţarea la aplicarea măsurilor de impozitare a veniturilor suplimentare ca urmare 
a dereglementării preţurilor gazelor naturale, prevăzute de Ordonanţele de Guvern nr. 6/2013 
şi nr. 7/2013, este încă un cadou făcut OMV-ului, singurul operator care, în prezent, extrage 
ţiţeiul şi gazele din Marea Neagră şi, în perspectivă, celorlate societăţi/companii concesionare.

Propunere: Faţă de cele de mai sus şi de multe alte argumente ne-enumerate aici, 
solicităm renunțarea în integralitate la articolul 18. 

Art.20.: „Subcontractorii nerezidenţi ai titularilor de acorduri petroliere 
sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la data încheierii primului contract , să 
înfiinţeze şi să menţină pe toată durata contractului o filială sau sucursală cu sediul 
în România”. 

Propunere: La înfiinţarea unei noi filiale/sucursale, noua entitate să aibă încadraţi cu 
contract de muncă pe durată nedeterminată cel puţin un contabil autorizat şi un jurist, români.

 
Capitolul V - Contravenţii şi sancţiuni 
Capitolul stabileşte cuantumul amenților pentru o serie de nereguli, mai ales 

din partea organelor administrative, dar și pentru operatori şi contractori.
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Comentarii generale:
Legea/legislaţia nu conţine  prevederi privind încetarea Acordului Petrolier din vina 

titularului şi,  la ce se întâmplă cu zăcămintele ai căror titulari de acorduri, fortuit sau voluntar, 
nu-și mai continuă activitatea pe perimetrele acordate, înainte de epuizarea zăcământului, iar 
ANRM nu găseşte alt operator?

Propuneri: 
- Înfiinţarea unei Societăţi Naţionale a Petrolului, similar tuturor celorlalte state 

producătoare care să se organizeze şi să se doteze  pentru colectarea procentelor de redevenţă  
din  producţia de petrol  (material sau în echivalent bănesc), conformă cu Legea Petrolului, să 
preia zăcămintele de la titularii de acorduri care renunţă la continuarea activităţilor petroliere, 
să identifice şi să rezolve problemele de mediu care ar putea apărea după oprirea exploatării.

- Introducerea unor articole în Lege privind organizarea şi pregătirea unor 
instanţe de jurisprudenţă privitoare la soluţionarea litigiilor între Statul Român şi 
deţinătorii de Acorduri petroliere/autorizări, respectiv a litigiilor între cetăţenii 
români/instituţiile româneşti şi Societăţile titulare de acorduri petroliere/ operatorii/ 
contractorii sau litigiile între aceştia din urmă (după modelul Tribunalelor miniere), 
conforme cu Legea minelor antebelică.

Notă: Asociaţia „Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze” (SIPG) cumulează, pe 
lângă îndelungata experiență profesională a membrilor săi, și o bogată documentație a 
domeniului, inclusiv toată legislaţia minieră/petrolieră românească, începând cu anul 1895, 
comparativ, articole din legislaţia şi organizarea minieră/petrolieră din România cu alte 
state, de jurisprudență minieră/petrolieră, de până în anul 1934 şi poate oferi consultanţă de 
specialitate în ce priveşte perfecţionarea legislaţiei în domeniul petrolului, gazelor, minelor 
și energiei.
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     Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE

Rezumat 

În ultimii doi ani au fost scoase, mascat, peste 2000 kg aur și 40 000 kg 
argint, conținute în concentrate miniere și subproduse metalurgice. Ordinul 
nr. 10/28.01.1995 liberalizează aceste “exporturi”.

Cuvinte cheie: export, minereuri și concentrate de cupru, plumb și zinc, 
metale prețioase, metalurgie.

Summary 

Over the last two years, over 2000 kg of gold and 40,000 kg of silver 
have been masked, contained in mining concentrates and metallurgical by-
products. Order no. 10 / 28.01.1995 liberalizes these „exports”. 

Keywords: export, minerals and concentrates of copper, lead and zinc, 
precious metals, metallurgy.

Drum deschis distrugerii economiei naționale

JOC PERICULOS CU AVUȚIA ȚĂRII.
SE EXPORTĂ PE SUB MÂNĂ ZECI DE 

TONE DE AUR ȘI ARGINT

DANGEROUS GAME WITH THE COUNTRY 
WEALTH. IS EXPORT STEALTHILY 

THOUSAND TONES OF GOLD AND SILVER
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Introducere

La data de 10 martie 1995, apărea în cotidianul CURIERUL NAȚIONAL 
(anul VI, nr. 1218) articolul „Joc periculos cu avuția țării. Se exportă 

pe sub mână zeci de tone de aur și argint”. Articolul publicat era urmare a unei 
temeinice documentări (investigații) pe care am realizat-o la ministerul Comerțului. 
Datele obținute (inclusiv persoanele care dețineau funcții de conducere și care erau 
implicate în activități pe care alți funcționari din minister le considerau ilegale și 
păguboase pentru statul român) au fost selectate și prelucrate pentru a fi prezentate 
într-un stil jurnalistic cu scopul de a evidenția o stare de fapt. Protejarea surselor 
ca regulă de bază în presa responsabilă, s-a făcut și din punct de vedere al 
evitării escaladării conflictelor între persoane. Important a fost și este prezentarea 
fenomenului, sub forma unui articol care să provoace eventuale dezbateri publice.

Cei care aveau ceva de spus în legătură cu subiectul articolului puteau să o 
facă fără ca cei din conducerea ziarului să le interzică punctele de vedere sau dreptul 
la replică. Reacția directorului general al Regiei Autonome a Plumbului și Zincului 
Baia-Mare, inginer Ioan Hudrea, nu a întârziat să apară, ci dimpotrivă a fost promptă 
și argumentată.

Dreptul la replică al acestuia (conform adresei nr. 5493/16.03.1995) s-a 
publicat, contribuind la clarificarea unor aspecte prezentate în articolul anterior 
menționat.

Anii care au trecut au făcut ca lucrurile să evolueze într-o direcție extrem 
de păguboasă pentru România, ajungându-se aproape până la dispariția industriei 
miniere neferoase și a metalurgiei neferoase.

Asasinii economici din afara țării, în complicitate cu trădătorii din interiorul 
țării, au contribuit sistematic și temeinic la distrugerea celor două industrii și nu 
numai.

Activitățile profesionale și funcțiile pe care le-am deținut mi-au oferit 
avantajul, în raport cu alții, să cunosc mai bine realitățile economiei românești, dar 
și interesele companiilor străine, mai mult sau mai puțin declarate.

În calitate de administrator special, pe care am avut-o la SC “CUPRU MIN” SA 
Abrud și Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase „Remin” SA Baia-
Mare începând cu anul 2007, anul integrării României în Uniunea Europeană, aveam 
să cunosc mult mai bine domeniile mineritului neferos și al industriei neferoase.

De aceea, intenționez ca pe viitor să public în paginile revistei UNIVERS 
STRATEGIC, analize bazate pe documente oficiale referitoare la domeniile anterior 
invocate.

Intenția publicării acestor articole are ca scop cunoașterea de către generația de 
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tineri, viitori specialiști în diverse domenii de activitate, a ceea ce a reprezentat cândva 
economia României și stadiul în care aceasta a ajuns. Să realizeze magnitudinea 
dezastrului.

În numărul acesta al revistei publicăm articolul „Joc periculos cu avuția 
țării. Se exportă pe sub mână zeci de tone de aur și argint” și „dreptul la replică” 
al directorului general ing. Ioan HUDREA în CURIERUL NAȚIONAL.

*
*             *

În România se întâmplă unele lucruri în faţa cărora orice om de bună credinţă 
rămâne perplex. Iată unul dintre ele: Ordinul nr. 10 din 28.01.1995 al Ministerului 
Comerţului cu privire la mărfurile contigentate, cele pentru care se returnează 
anticipat contravaloarea stimulentelor acordate producătorilor pe anul 1995, 
cuprinde în Anexa nr. 2 precizări prin care se oferă posibilitatea exportului nelimitat 
al minereurilor şi concentratelor de cupru, plumb şi zinc. Pentru unele firme străine 
ordinul amintit oferă şansa, ca prin prelucrări tehnologice, să extragă din aceste zguri 
aur şi argint. În ultimii doi ani au fost exportate, mascat, peste 2.000 kg aur şi 40.000 
kg argint, conţinute în concentrate miniere şi subproduse metalurgice.

Până la apariţia Ordinului nr. 10, exportul de asemenea minereuri şi concentrate 
era interzis. Ce anume o fi determinat includerea în respectivul ordin ca poziţie 
tarifară a acestor minereuri şi concentrate, rămâne, deocamdată, o întrebare fără 
răspuns. Oricum, în felul acesta, s-a ajuns la o decizie păgubitoare pentru industria 
metalurgică din România.

 „Tam-tam”-ul făcut prin diverse canale mass-media cu privire la închiderea 
unor întreprinderi de astfel de minereuri şi concentrate, pe motiv că ar fi poluante, 
este încă un element care confirmă „jocul” extrem de periculos şi iresponsabil 
pe care-l fac unii, cei care sunt puşi să gestioneze avuţia naţională. În acest caz, 
în perioada 1990-1994 s-a ajuns la o criză deosebită de concentrate cuproase şi 
plumboase la sectorul metalurgic, soldat cu o producţie la cupru şi plumb decuprat 
extrem de scăzute.

Pentru anul 1995, aprovizionarea cu concentrate miniere a sectorului metalurgic 
este critică, întrucât, faţă de producţia programată, posibilităţile de realizare sunt 
inferioare anului 1994. În plus, stocurile de concentrate au fost lichidate prin aceste 
diverse variante ilegale de export.

Şi mai de neînţeles este faptul că Regia Plumbului şi Zincului - Baia Mare 
întreprinde demersuri furibunde pentru procesarea în exteriorul ţării a concentratelor 
de plumb şi zinc „neglijând” posibilităţile de prelucrare din ţară. În anexa nr. 3 a 
aceluiaşi ordin se listează produsele neadmise la export pentru a.c. Astfel, poziţia 
101, „alte deşeuri cu conţinut de metale preţioase şi rare”, în momentul, de faţă 
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este eludată prin activităţi camuflate de export  de aur şi argint, prezent în anumite 
concentraţii, în zguri (aşa-zisele scoarţe) rezultate din procesul de elaborare a zincului 
la Copşa Mică. Aceste scoarţe sunt considerate subproduse şi nu deşeuri. Prin acest 
„joc de cuvinte” se scot mascat din ţară, sub formă de export, tone de aur şi argint.

În plus, trebuie menţionat că aceste zguri de la Copşa Mică au fost (şi pot fi 
în continuare) prelucrate la întreprinderea „Phoenix” Baia Mare. De asemenea, este 
de neexplicat cum s-a aprobat autorizarea pentru export a 23.500 tone concentrate 
de minereuri zincoase de la Baia Mare, pentru procesare în străinătate. De reţinut că 
această cantitate reprezintă toată capacitatea de producţie la acest sortiment a Regiei 
Miniere din Baia Mare, cât şi întreaga capacitate de prelucrare a acestor materii 
prime a întreprinderii Copşa Mică.

În ce măsură ne este asigurată cantitatea şi calitatea metalelor (inclusiv cele 
preţioase), obţinute prin procesare, rămâne de văzut. Mai trist este că, pe lângă 
pierderile care pot apărea prin aceste colaborări incerte cu diverse firme străine, 
întreprinderile noastre specializate în astfel de prelucrări sunt nefolosite. Cine are 
acest interes? Poate primim un răspuns de la forurile competente. Oricum, am 
formulat această întrebare care nu ne preocupă numai pe noi, ci şi pe mulţi oameni 
din această ţară, oameni care în faţa unor asemenea situaţii nu mai înţeleg nimic...

*
*        *

În articolul publicat, sub semnătura unui corespondent de-al dvs., se fac unele 
referiri la activitatea Regiei Autonome a Plumbului şi Zincului Baia-Mare. Modul 
de prezentare ne determină să credem că sursele de documentare şi informare n-au 
fost cele mai avizate şi, fără a dori să intrăm în polemică, ne vedem obligaţi să facem 
cuvenitele precizări:

1. Necesităţile de metale neferoase ale ţării (cupru, plumb şi zinc), ca să nu 
mai vorbim de cele preţioase, nu au fost, nu sunt şi nu vor putea fi satisfăcute din 
producţia minieră indigenă.

2. Corespunde realităţii afirmaţia, din articol, că „... în perioada 1990-1995, 

s-a ajuns la o criză deosebită de concentrate cuproase şi plumboase la sectorul 
metalurgie”. De aceea, niciodată în această perioadă (nici în anii anteriori) nu s-au 
exportat şi nu s-au procesat în străinătate concentrate de acest fel şi nu au fost iniţiate 
demersuri în acest scop. 

3. R.A.Pb-Zn Baia-Mare a căutat să găsească soluţii pentru a lichida stocurile 
de concentrate cu conţinut de zinc, concentrate colective de plumb şi zinc, care nu 
puteau fi prelucrate în ţară, respectiv la S.C. „SOMETRA” S.A. Copşa-Mică.

4. După ce, în mai multe rânduri, am primit confirmări scrise, semnate, 
din partea S.C. „SOMETRA” S.A. Copşa-Mică, S.C. de Strategie „COHER” 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/2018 123

S.A. Bucureşti şi fostul Departament al Metalurgiei (actuala Direcţie Strategică a 
Industriei Metalurgice) din Ministerul Industriilor, că nu există posibilitatea să se 
prelucreze în ţară, nici în 1994-1995 şi nici în anii următori, stocurile de concentrate mai sus 
arătate, am iniţiat şi am realizat acţiuni de export în anii 1994 şi 1995.

5. În România nu a existat, înainte de 1989 şi nici după, cadrul legal, care 
să interzică exportul de concentrate neferoase. De fapt, în anul 1989 s-au exportat 
concentrate colective de plumb şi zinc. Ordinele emise, anual, de către Ministerul 
Comerţului, au menirea de a face precizări privind condiţiile şi modul în care se pot 
face (sau nu) exporturi de diferite mărfuri, în cadrul legal existent.

6. Industria metalurgică de metale neferoase a ţării nu a avut de suferit în 
anul 1994 de pe urma exportului de concentrate făcut de R.A.Pb-Zn Baia-Mare. 
S.C. „SOMETRA” S.A. Copşa-Mică a funcţionat cu întreaga capacitate, prelucrând 
concentratele din producţia sectorului minier, realizată în 1994.

7. Pentru anul 1995, S.C. „SOMETRA” S.A. Copşa-Mică a confirmat, în scris, 
că nu poate prelua, pentru a prelucra, 23.500 tone concentrate zincoase din producţia 
programată să se realizeze în anul curent la R.A.Pb-Zn Baia-Mare. Precizăm că, 
aceste concentrate nu conţin aur şi argint, care să poată fi recuperate. 

8. Nici în anii 1996 - 2000, cu actualele capacităţi existente la Copşa-Mică, 
nu se va putea prelucra întreaga cantitate de concentrate cu conţinut de zinc, ce se 
va realiza în sectorul minier. Este adevărat, însă, că sectorul minier nu va putea 
produce concentrate plumboase atâtea câte ar putea prelucra metalurgia. Aceasta 
este o problemă cunoscută la toate nivelele şi pentru care, în viitor, trebuie găsite 
soluţii.

9. Acţiunea de a „procesa” în străinătate cele 23.500 tone concentrate zincoase 
(pe care Copşa-Mică nu le poate prelucra) pentru care, într-adevăr, R.A.Pb-Zn Baia 
Mare „... întreprinde demersuri furibunde…”, înseamnă următoarele: 

- concentratele, în acest an şi în anii viitori, nu vor rămâne pe stoc; 
- prin prelucrarea lor în exterior, economia României va beneficia, în acest an, 

de aceeaşi cantitate de metale în lingou, care s-ar obţine dacă aceste concentrate ar fi 
prelucrate la Copşa-Mică.

Acţiunea este, cel puţin, la fel de avantajoasă economic, ca şi în cazul 
prelucrării la Copşa-Mică.

Din cele enunţate, rezultă clar că nu am „neglijat” posibilităţile de prelucrare 
în ţară şi că, de fapt, nu se exportă concentrate zincoase.

Toate cele afirmate le putem proba cu documente. În măsura în care doriţi 
să aprofundaţi problema în discuţie, vă stăm la dispoziţie cu plăcere, pentru a vă 
informa în ce priveşte activitatea R.A.Pb-Zn Baia-Mare, din dorinţa de a vă convinge 
că ne străduim să rezolvăm problemele tehnice, economice, sociale, respectând în 
totalitate legislaţia şi interesele ţării.

Convinşi fiind de faptul că dumneavoastră şi colaboratorii aveţi o înţelegere 
profundă şi reală a fenomenului actual economic, ne permitem să punem o întrebare 
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la care să încercaţi o propunere de rezolvare:
„Ce trebuie să facă un agent economic, care are în stoc la 01.01.1995 

concentrate colective de plumb şi zinc, pe care nu le poate prelucra în următorii 10 
ani pe capacităţile existente ?”

Am dorit să facem precizările de mai sus pentru o corectă informare şi nu 
vom reveni cu replici, chiar dacă se vor mai publica materiale similare, care vizează 
activitatea Regiei.

Nota Redacției: Peste ani, ce a scris presa atunci, ce i s-a replicat și care-i 
situația azi, se vede. Parcă ne trezim dintr-un coșmar.  Nici aur, nici argint, nici 
metale neferoase, ci doar nimic, întrucât toate acestea, inclusiv pământul, pădurile, 
resursele, ca să nu fie cu supărare, nu mai există, cel puțin pentru românii din Ro-
mânia, deși Constituția zice altfel. 

Oameni onorabili, de o valoare incontestabilă, au semnat, ca orbii, deși au 
ochi sănătoți și creier de Einstein, tot felul de documente prin care țara și-a dis-
trus tot, și-a înstrăinat tot, nimeni nu știe cum și de ce, iar forța de muncă înalt 
calitâficată , de ordinul a peste patru milioane, a emigrat intempestiv și orb, în 
căutarea unui loc de muncă în afara hotarelor țării. Desigur, pentru a supraviețui. 
Ceea ce n-au reușit să facă niciodată imperiile care ne-au girat, ne-au pedepsit și 
ne-au asuprit, am reușit noi înșine, nu de bună voie și nu nesiliți de nimeni, ci doar 
orbiți și prostiți.
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Abstract

Judicial accounting expertises have a multidisciplinary scientific 
character, being required to resolve disputes or cases that have been unable 
to be resolved amicably. Regulations of judicial accounting expertises are 
made through: the Code of Civil and Criminal Procedure and special laws 
that may be presented or requested by the parties involved in the specific case. 
According to the professional norm number 35, elaborated by the Body of 
Chartered Accountants and Authorized Accountants, the judicial accounting 
expertise has the object of researching and examining certain acts, facts and 
situations of economic and financial nature and is a mean of probation either 
in the stage of research, or at the stage of judgment, meant to establish the 
truth. The results of our research materialize in the practical development of a 
model of judicial accounting expertise.

Keywords: expertise, examination, accounting expertise, judicial 
accounting expertise, expertise objectives, litigation, expertise conclusions, 
evidence in court, enough solid evidence.

Abstract 

Expertizele contabile judiciare au un caracter ştiinţific multidisciplinar, 
fiind solicitate în vederea soluționării unor litigii sau a unor cauze care nu 
şi-au putut găsi rezolvarea pe cale amiabilă. Reglementările expertizelor 
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JUDICIAL ACCOUNTING EXPERTISE
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contabile judiciare sunt realizate prin intermediul: Codului de procedură 
civilă şi penală şi prin legi speciale care pot fi dispuse sau solicitate de 
părţile care sunt implicate în cauza respectivă. Potrivit normei profesionale 
numărul 35, elaborată de către organismul profesional Corpul Experților 
Contabili şi Contabililor Autorizaţi, expertizele contabile judiciare au ca şi 
obiect cercetarea şi examinarea unor acte, stări de fapt şi situaţii de natură 
economico-financiară şi reprezintă mijloc de probă în justiție fie în etapa de 
cercetare, fie în etapa de judecată, menite să stabilească adevărul. Rezultatele 
cercetării noastre se concretizează în elaborarea practică a unui model de 
expertiză contabilă judiciară.

Cuvinte-cheie: expertiză, examinare, expertiză contabilă, expertiză contabilă 
judiciară, obiectivele expertizei, litigii, concluziile expertizei, probă în justiție, 
probă îndeajuns de temeinică.

JEL Classification: M 40, M 41, M 49, D 63.

I. Introducere

Expertiza contabilă judiciară „trebuie să ofere organului judiciar o probă 
îndeajuns de temeinică şi de neînlăturat pentru tragerea la răspundere a persoanelor 
vinovate de încălcarea legalității, nesocotirea disciplinei financiare şi păgubirea 
patrimoniului”3.

Caracterul ştiinţific şi „forţa probantă a expertizei contabile judiciare 
constau în faptul că aceasta are ca obiect cercetarea unor fapte şi situaţii de natură 
economico-financiară; cuprinde, în sfera sa de acţiune, activitatea economică a 
unui agent economic pentru problemele şi obiectivele stabilite de organul judiciar; 
cercetează situaţiile şi împrejurările de fapt pe baza informaţiilor furnizate de 
evidenţa economică şi a suporţilor ei materiali; interpretează datele de evidenţă şi 
furnizează opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor şi a actelor 
normative care reglementează domeniul de activitate respectiv; elaborează concluzii 
pe baza constatărilor făcute, care servesc ca mijloc de probă pentru organul judiciar 
care a dispus efectuarea expertizei”4.

II. Aspectele practice ale cercetării: Model de Raport de 
expertiză contabilă judiciară

3  Boulescu, M., Ghiţă, M., Control financiar şi expertiză contabilă, Editura Eficient. Bucureşti, 1996, pag. 
282-286
4 Boulescu, M., Ghiţă, M., Control financiar şi expertiză contabilă, Editura Eficient. Bucureşti, 1996, 
pag. 282-286
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Într-o succesiune logică prezentăm la nivel practic,  un model concret de raport 
de expertiza contabilă tehnică judiciară.

A. Foaia de capăt a raportului de expertiză contabilă va conține următoarele:
1. RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ
2. Instituția pe rolul căreia se judecă cauza
3. Dosarul nr. XXX/YYY/2017
4. Reclamantul:
Moștenitoarea X3 a Asociatei X1
Domiciliată în localitatea Llll, str. Tttttt, nr.1, Jud. Vvvvv
Pârâtul:
Asociat X2 şi administrator la compania SC EXEMPLIFICARE SRL,
Domiciliat în localitatea TT, str. RT, nr. Xx, Jud. ZZ.

Cuprinsul Raportului de expertiză contabilă judiciară, va conține elementele 
de structură ale raportului de expertiză contabilă judiciară desfăşurate astfel:

1. Introducere
2. Capitole;
3. Subcapitole;
4. Eventuale considerații ale expertului contabil judiciar.

B. Anexe la raportul de expertiză contabilă judiciară cu privire la:
1. Calcule;
2. Tabele;
3. Citarea părţilor.

RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ

Capitolul I. INTRODUCERE

1.1. Date de identificare a expertului contabil: 
Subsemnatul X Y, expert contabil judiciar, posesor al carnetului de expert 

contabil nr. xyzv, înscris în Tabloul Corpului Experților Contabili şi Contabililor 
Autorizați din România (CECAR), la Secțiunea II, Poziţia X.

 Numărul de legitimației de expert contabil ZZZZ, domiciliat în localitatea 
Yyyyyy, str. Vvvvv, nr. x/j, jud. Xxxxxx, e-mai: xyz@xxx.yyy, Tel. Absskuuirt.

Numărul legitimației de consultant fiscal: kkkk/xxx/yyyy.

1.2. Numirea expertului contabil:
Expertul contabil a fost numit la Tribunalul Xxxxxx, potrivit dispoziţiilor 

instanței de judecată din data de xx/yy/2018, în Dosarul nr. XXX/YYY/2017. 
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Părţile implicate în proces sunt:
Pârâtul:
1. Asociat X2 şi administrator la compania SC EXEMPLIFICARE S.R.L, 

domiciliat în localitatea TT, str. RT, nr. Xx, Jud. ZZ.
Reclamantul:
1. Moștenitoarea X3 a Asociatei X1 domiciliată în localitatea Llll, str. Tttttt, 

nr.1, Jud. Vvvvv şi fiica asociațiilor X1 şi X2 de la compania SC EXEMPLIFICARE 
S.R..L., al cărei sediu social este situat în localitatea TT, str. RT, nr. xx, Jud. ZZ.

1.3. Împrejurările şi circumstanțele care l-au determinat pe client să 
apeleze la prestația expertului contabil judiciar sunt:

Cauza din Dosarul nr. XXX/YYY/2017, vizează un litigiu care nu a putut fi 
soluționat pe cale amiabilă la societatea SC EXEMPLIFICARE S.R.L. 

Litigiul a apărut în urma decesului unuia dintre acționarii acestei companii 
respectiv a Asociatei X1.

Expertiza contabilă judiciară la prezenta cauză se efectuează la solicitarea 
Moștenitoarei X3.

Cauza prezentului litigiu provine:
1. pe de o parte, de la nemulțumirea Moștenitoarei X3 – fiica acţionarilor – cu 

privire la faptul că dânsa susține că modul de distribuire al dividendelor pe parcursul 
intervalului de timp 2012-2017 nu s-a efectuat corect, respectiv în proporţie egală de 
50% pentru Asociata X1 şi 50% pentru Asociatul X2;

2. pe de altă parte, Asociatul X2 care are şi calitatea de administrator al 
companiei SC EXEMPLIFICARE S.R.L..

 Asociatul X2 susține faptul că, în calculul, distribuirea şi plata efectivă a 
dividendelor trebuia să se aibă în vedere inclusiv condiţiile prevăzute în:

a). actul constitutiv;
b). în actele adiţionale la actul constitutiv al companiei SC EXEMPLIFICARE 

S.R.L., care au suferit modificări pe parcursul perioadei de timp la care se raportează 
reclamanta X3.

1.4. Obiectivele fixate pentru prezenta expertiză contabilă judiciară se 
concretizează astfel:

Pentru rezolvarea acestei cauze, s-a dispus efectuarea unei expertize contabile 
care sǎ răspundă la obiectivele stabilite de către Instanţă:

Obiectivul numărul 1:
Expertul să examineze dacă s-au distribuit corect dividendele la compania SC 

EXEMPLIFICARE S.R.L.  între cei doi asociaţi, respectiv pentru Asociata X1 şi  
pentru Asociatul X2, ținând cont de părţile sociale deţinute de fiecare asociat în parte.

Obiectivul numărul 2:
Dacă nu s-au distribuit corect dividendele între asociaţi, expertul să procedeze 
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la întocmirea situaţiei corecte şi reale a acesteia.
Obiectivul numărul 3:
Expertul să determine sumele de primit sau de restituit pentru fiecare asociat 

în parte ținând cont şi de condiţiile prevăzute în:
-  actul constitutiv;
-  actele adiţionale la actul constitutiv al companiei SC EXEMPLIFICARE 

S.R.L.

1.5. Perioada desfăşurării lucrărilor expertizei:
Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada xx.0y.2018 – yy.0z.2018 

la sediul procesual ales al expertului contabil judiciar. 
Potrivit Codului de procedură civilă părţile în cauză au fost citate în data de 

10.03.2018 la ora xy,00 cu scrisoare cu confirmare de primire, anexata la raport.
Expertul contabil a procedat la:
a). întocmirea procesului verbal la data la care părţile au fost citate cu privire 

la aspectele care vizează cauză;
b). depunerea în copie la dosarul cauzei a documentelor întocmite.

1.6. Material documentar:
Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei consta în:
1. Dosarul cauzei aflat la arhiva tribunalului;
2. Actul constitutiv al companiei SC EXEMPLIFICARE S.R.L.;
3. Acte adiţionale la actul constitutiv al companiei SC EXEMPLIFICARE 

S.R.L.;
4. Hotărârea AGA a companiei SC EXEMPLIFICARE S.R.L., Numărul xxx 

din 01.10.2013 
5. Balanţe de verificare:
- balanţă de verificare sintetică pe lunile decembrie ale anilor: 2012, 2013, 

2014, 20145, 2016, 2017;
- balanţă de verificare analitică pe lunile decembrie ale anilor: 2012, 2013, 

2014, 20145, 2016, 2017;
6. Balanțe de verificare:
- balanţă de verificare sintetică pe lunile ianuarie ale anilor: 2012, 2013, 2014, 

20145, 2016, 2017;
- balanţă de verificare analitică pe lunile ianuarie ale anilor: 2012, 2013, 2014, 

20145, 2016, 2017;
7. Fişa contului cu dividendele pe lunile:
- decembrie 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017;
- ianuarie 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017;
8. Statele de plată;
9. Dovada plăţilor către cei doi asociaţi:
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- Asociata X1;
- Asociatul X2.
10. Codul fiscal;
11. Legea 31/1990;
12. Normele de aplicare a codului fiscal;
13. Norme de procedura fiscală.

1.7. Redactarea raportului de expertiză contabilă judiciară
Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a efectuat în perioada 

xx.yy.2018 – aa.bb.201 8 perioada de tehnoredactare.
În prezenta cauză:
1. nu au fost efectuate alte expertize contabile;
2, nu au fost utilizate lucrările altor experți: 
- tehnici;
- fiscali;
- etc.
După tehnoredactarea raportului de expertiză contabilă judiciară şi a anexelor 

care fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă judiciară expertul a 
prezentat raportul de expertiză contabilă judiciară pentru auditul calitătii la CECAR.

Activitatea pentru auditul calitătii la CECAR s-a realizat la data de xx.vv.2018.

1.8. Data pentru depunerea raportului de expertiză contabilă judiciară 
Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă judiciară a 

fost fixată la zz.zz.2018.
Expertul contabil a procedat la solicitarea unui nou termen. 
Solicitarea de nou termen a avut următoarele considerente:
Pentru tehnoredactarea raportului de expertiză contabilă tehnică judiciară.
1. Pentru efectuarea auditului de calitate.
2. Acordându-se un nou termen pe data de nn.mm.2018.

Capitolul II. Desfășurarea expertizei contabile judiciare

Cauza din  Dosarul nr. XXX/YYY/2017 vizează un litigiu la societatea comercială 
SC EXEMPLIFICARE SRL. 

Potrivit punctului 1.3 - din raportul de expertiză contabilă, cauza prezentului 
litigiu provine din:

1.  pe de o parte, de la nemulțumirea Moștenitoarei X3 – fiica acţionarilor – cu 
privire la faptul că dânsa susţine că modul de distribuire al dividendelor pe parcursul 
intervalului de timp 2012-2017 nu s-a efectuat corect, respectiv în proporţie egală de 
50% pentru Asociata X1 şi 50% pentru Asociatul X2;
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2. pe de altă parte, Asociatul X2 care are şi calitatea de administrator al 
companiei SC EXEMPLIFICARE S.R.L., susține faptul că, în calculul, distribuirea şi 
plata efectivă a dividendelor trebuia să se aibă în vedere inclusiv condiţiile prevăzute 
în:

a). actul constitutiv;
b). în actele adiţionale la actul constitutiv al companiei SC EXEMPLIFICARE 

S.R.L., care au suferit modificări pe parcursul perioadei de timp la care se raportează 
reclamanta X3.

Raportat la aceastǎ situaţie, instanţa la cererea formulată de Moștenitoarea X3.
Obiectivul nr.1 al expertizei contabile judiciare:
Să se stabilească dacă s-au distribuit corect dividendele la SC EXEMPLIFICARE 

S.R.L. între cei doi asociaţi Asociatul X1 şi Asociatul X2, ținând cont de părţile 
sociale deţinute de fiecare în parte.

Răspuns la obiectivul nr. 1 al expertizei contabile judiciare:
Dividendele nu au fost distribuite corect la SC EXEMPLIFICARE S.R.L., 

între cei doi asociaţi Asociatul X1 şi Asociatul X2, având în vedere că distribuirea s-a 
făcut în proporţie de 50% pe toată perioada invocată in instanţă.

De la data de  01.02.2012 la distribuirea dividendelor între cei doi asociaţi 
trebuia să se ţină cont de Hotărârea AGA Numărul xxx din 01.10.2013;

Prin această Hotărârea AGA Numărul xxx din 01.10.2013, începând cu 
data de 01.10.2013, a avut loc o majorare de capital social de la 200 lei la 1.000 
lei şi concomitent cu majorarea capitalului social s-a procedat  şi la  modificarea 
procentuală de părţi sociale între cei doi asociaţi de la 50% la 40% pentru Asociatul 
X2, şi de la 50% la 60% pentru Asociatul X1.

În contabilitate, la calculul şi distribuirea dividendelor nu s-a ţinut cont de 
modificările procentuale de părţi sociale din această Hotărâre, conform Anexei nr.1.

Obiectivul nr.2 al expertizei contabile judiciare:
În cazul în care dividendele nu au fost distribuite corect între asociaţi, expertul 

contabil să întocmească situaţia corectă şi reală.
Răspuns la obiectivul nr. 2 al expertizei contabile judiciare:
În urma efectuării calculelor, în conformitate cu Anexa nr.2, s-a constatat că 

situaţia calculată anterior în proporţie de 50% distribuite pentru fiecare asociat este 
corectă.

Conform Anexei nr.3, expertul a stabilit situaţia corectă de distribuţie 
a dividendelor în proporţie de 40% pentru Asociatul X2 şi respectiv 60% pentru 
Asociatul X1, ținându-se cont de Hotărârea AGA Numărul xxx din 01.10.2013.

Obiectivul nr. 3 al expertizei contabile judiciare:
Să se determine pe baza şi în funcţie de obiectivul nr.2 sumele de restituit sau 

de primit pentru fiecare asociat în parte, respectiv pentru Asociatul X1 şi Asociatul 
X2.

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
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Răspuns la obiectivul nr.3 al expertizei contabile:
În baza:
1. Hotărârii AGA Numărul xxx din 01.10.2013 s-a stabilit faptul că:
- Asociatul X2, va avea 40% din părţile sociale;
- Asociatul X1, va deţine  60% din părţile sociale;
- În caz de deces al Asociatei X1, părţile sociale vor fi preluate de Moștenitoarea X3.
- Anexa Nr. 4 reprezintă: Sumele de restituit de către Asociatul X2 către Moștenitoarea X3.
2. Anexa Nr.5 reprezintă: Sumele de primit de către Asociatul X1.
s-a stabilit ca pentru anii 2012-2017:
- totalul sumei de restituit de către Asociatul X2 al companiei SC EXEMPLIFICARE 

S.R.L., este de 6100 lei conform Anexei nr.4.
- totalul sumei de primit de către Asociatei X1 este de 6100 lei conform Anexei nr.5.

Capitolul III. Concluzii

În conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în prezentul 
raport de expertiză contabilă judiciară formulăm următoarele concluzii:

Expertul contabil judiciar a constatat că:
- Începând cu anul 2013 dividendele nu au fost stabilite corect;
- Dividendele nu s-au calculat conform actului constitutiv;
- Dividendele nu s-au calculat conform actelor adiţionale la actul constitutiv.
Până la data apariţiei Hotărârii AGA Numărul xxx din 01.10.2013, proporţia 

părţilor sociale între asociaţi a fost de 50% la 50%. 
Raportat la aceastǎ perioadă modul de stabilire, de calcul şi de plată a 

dividendelor a fost efectuat corect. 
De la data de 01.10.2013 proporţia părţilor sociale se modifică la 60% pentru 

Asociata X1 şi 40% pentru Asociatul X2. 
Calculul şi plata s-au realizat tot după proporţia de 50% la 50%, deci s-a 

calculat incorect. Motiv pentru care expertul contabil procedează la recalculare 
conform Anexelor nr.3, nr.4 şi nr.5, stabilind sumele de restituit şi sumele de primit 
după cum urmează:

- Asociatul X2 are de plătit suma de 6100 lei.
- Asociatul X1are de primit suma de 6100 lei.
Prezentul raport de expertiză contabilă conține 6 pagini şi 6 Anexe şi a fost 

întocmit  în patru exemplare cu valoare de original, trei exemplare a fost transmise 
instanței care a dispus efectuarea expertizei şi un exemplar a rămas asupra expertului 
contabil care a efectuat expertiza.

Data: xx.yy.zzzz
Localitatea,                                          Expert contabil,
Yyyy Nnnnn                                     X Y 
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III. Anexe la Raportul de expertiză contabilă judiciară şi prezentarea grafică 
a rezultatelor obţinute şi prezentate în anexele la Raportul de expertiză contabilă 
tehnică judiciară

Corelaţia dintre Anexele la Raportul de expertiză contabilă judiciară şi 
răspunsurile formulate la obiectivele expertizei contabile judiciare are la bază 
determinările cuprinse în Anexele întocmite după cum urmează:

1. răspunsurile formulate la obiectivul numărul 1 al expertizei contabile 
judiciare are la bază determinările cuprinse în:

- Anexa Numărul 1 la Raportul de expertiză judiciară.
2. răspunsurile formulate la obiectivul numărul 2 al expertizei contabile 

judiciare are la bază determinările cuprinse în următoarele anexe: 
- Anexa Numărul 2 la Raportul de expertiză judiciară.
- Anexa Numărul 3 la Raportul de expertiză judiciară.
3. răspunsurile formulate la obiectivul numărul 3 al expertizei contabile 

judiciare are la bază determinările cuprinse în următoarele anexe: 
- Anexa Numărul 4 la Raportul de expertiză judiciară.
- Anexa Numărul 5 la Raportul de expertiză judiciară.
- Anexa Numărul 6 la Raportul de expertiză judiciară.
Prezentăm sintetic corelaţia dintre Anexele la Raportul de expertiză contabilă 

judiciară şi răspunsurile formulate la obiectivele expertizei contabile judiciare

Figura 1. Corelaţia dintre Anexele la Raportul de expertiză contabilă judiciară şi
răspunsurile formulate la obiectivele expertizei contabile judiciare

Sursa: Elaborată de autori.
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Anexa nr.1 
Tabelul 1. Distribuirea dividendelor între asociaţi în contabilitatea

SC EXEMPLIFICARE SRL
N r . 
crt. Explicaţii

2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6

1 Sume distribuite 
pentru Asociatul 1 4000 5000 6500 8000 7500 8500

2 Sume distribuite 
pentru Asociatul 2 4000 5000 6500 8000 7500 8500

3 Total 8000 10000 13000 16000 15000 17000
Sursa: Elaborat de autori.

Data: xx.yy.zzzz
Localitatea,                                        Expert contabil,
Yyyy Nnnnn                                   X Y  

Prezentarea grafică a modului de distribuire a dividendelor între asociaţii: Asociatul 
X1 şi Asociatul X1 în contabilitatea companiei SC EXEMPLIFICARE S.R.L.
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Figura 2. Distribuirea dividendelor între asociaţi în contabilitatea
SC EXEMPLIFICARE S.R.L.

Sursa: Elaborată de autori

Anexa nr.2
Tabelul 2. Verificarea modului de calcul şi a distribuirii dividendelor între 

asociaţii în condiţiile de procentaj de 50% pentru fiecare asociat, efectuat de 
expertul contabil

N r . 
crt. Explicaţii

2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6

1 Sume distribuite 
pentru Asociatul 1 4000 5000 6500 8000 7500 8500

2 Sume distribuite 
pentru Asociatul 2 4000 5000 6500 8000 7500 8500

3 Total 8000 10000 13000 16000 15000 17000
Sursa: Elaborat de autori

Data: xx.yy.zzzz
Localitatea,                                                 Expert contabil,
Yyyy Nnnnn                                               X Y  
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Într-o manieră grafică prezentăm modul de calcul şi de distribuire a  
dividendelor între asociaţii: Asociatul X1 şi Asociatul X1 în condiţiile de procentaj 
de 50% pentru fiecare asociat, potrivit calcului efectuat de expertul contabil judiciar.

Figura 3.Verificarea modului de calcul şi a distribuirii dividendelor între 
asociaţii în condiţiile de procentaj de 50% pentru fiecare asociat, efectuat de 

expertul contabil
Sursa: Elaborată de autori.

Anexa nr.3
Tabelul 3. Situaţia corectă şi reală a distribuirii dividendelor între asociaţii SC 

EXEMPLIFICARE SRL
Nr. 
crt. Explicaţii

2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6

1 Sume distribuite 
pentru Asociatul X1 4000 5800 7800 9400 8800 10000

2 Sume distribuite 
pentru Asociatul X2 4000 4200 5200 6600 6200 7000

3 Total 8000 10000 13000 16000 15000 17000
Sursa: Elaborat de autori

Data: xx.yy.zzzz
Localitatea,                                                     Expert contabil,
Yyyy Nnnnn                                                   X Y  

Prezentăm grafic situaţia corectă şi reală a distribuirii dividendelor între asociaţii 
companiei  SC EXEMPLIFICARE S.R.L

Figura 4. Situaţia corectă şi reală a distribuirii dividendelor între asociaţii companiei
SC EXEMPLIFICARE SRL

Sursa: Elaborată de autori
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Anexa nr.4
Tabelul 4. Diferențe de restituit/primit

Nr. crt. Explicaţii
2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6
1 Sume de restituit 

Asociatul X1 0 -800 -1100 -1400 -1300 -1500

2 Sume de primit 
Asociatul X2 0 +800 +1100 +1400 +1300 +1500

Sursa: Elaborat de autori

Data: xx.yy.zzzz
Localitatea,                                               Expert contabil,
Yyyy Nnnnn                                               X Y  

Redăm schematic situaţia diferențelor de sume aferente dividendelor  de 
restituit sau de primit pentru perioada anilor 2012-2018.

Figura 5. Diferențe de restituit/primit
Sursa: Elaborată de autori

Anexa nr.5
Tabelul 5. Totalul sumelor de restituit de către asociatul X2 către asociatul X1
Nr. crt. Explicaţii

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
1 2 3 4 5 6 7

1 Sume de restituit de 
către Asociatul X2 
către Asociatul X1

0 800 1100 1400 1300 1500 6100

Sursa: Elaborat de autori.

Data: xx.yy.zzzz
Localitatea,                                                          Expert contabil,
Yyyy Nnnnn                                                                 X Y  
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La nivelul anilor la care ne raportăm, prezentăm schematic totalul sumelor de 
restituit de către asociatul X2 către asociatul X1, după cum urmează:

Figura 6. Totalul sumelor de restituit de către asociatul X2 către asociatul X1
Sursa: Elaborată de autori.

Anexa nr.6
Tabelul 6. Totalul sumelor de primit de către Asociatul X1 de la Asociatul X2
Nr. crt. Explicaţii

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
1 2 3 4 5 6 7

1 Sume de primit de 
către X1 de la X2 0 800 1100 1400 1300 1500 6100

Sursa: Elaborat de autori

Data: xx.yy.zzzz
Localitatea,                                                          Expert contabil,
Yyyy Nnnnn                                                                 X Y  

La nivelul anilor la care ne raportăm, prezentăm schematic totalul sumelor de 
primit de către Asociatul X1 de la Asociatul X2:

Figura 7. Totalul sumelor de primit de către Asociatul X1 de la Asociatul X2
Sursa: Elaborată de autori.
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Concluzii

Potrivit Normei profesionale CECCAR nr. 35, „expertizele contabile se 
clasifică în  funcţie de două criterii, şi anume:

1. Un criteriu de bază sau principal, respectiv mobilul sau scopul în care au 
fost solicitate expertizele contabile, distingându-se:

a) Expertize contabile judiciare, reglementate de Codul de procedură 
civilă; Codul de procedură penală; alte legi speciale;

b) Expertize contabile extrajudiciare. Acestea sunt cele efectuate în 
afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului 
justiției. Sunt efectuate în afara unui proces justițiar. Nu au calitatea de mijloc 
de probă în justiție, ci cel mult de argumente pentru solicitarea de către părţi a 
administrării probei cu expertiza contabilă judiciară sau a rezolvării unor litigii pe 
cale amiabilă.

2.Un criteriu pe care îl considerăm complementar sau auxiliar, ținând de 
natura obiectivelor (întrebărilor) la care trebuie să răspundă expertul contabil, 
clasifică expertizele în:

a) Expertize contabile civile, dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor 
civile;

b) Expertize contabile penale, dispuse sau acceptate în rezolvarea unor 
aspecte civile ataşate litigiilor penale;

c) Expertize contabile comerciale, dispuse sau acceptate în rezolvarea 
litigiilor comerciale;

d) Expertize contabile fiscale, dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor 
fiscale;

e) Alte categorii de expertize contabile judiciare, dispuse de organele în 
drept sau extrajudiciare solicitate de către clienţi.

Expertizele contabile clasificate după acest criteriu, la rândul lor, se clasifică 
în expertize  judiciare sau extrajudiciare”5.

Activitatea de expertiză contabilă judiciară a expertului contabil judiciar 
numit se concretizează într-un instrument denumit Raport de expertiză contabilă 
judiciară, care se înaintează şi se depune la instanţa de judecată cu zece zile înainte 
de termenul stabilit într-un număr de exemplare suficient, respectiv pentru instanţă 
şi  pentru toate părţile implicate.

Raportul de expertiză contabilă judiciară reprezintă o probă în instanţă, 
motiv pentru care în raportul expertiză contabilă judiciară, expertul contabil nu va 
prezenta păreri personale, ci va răspunde la obiectivele formulate de către instanţa 
care l-a numit într-o manieră pertinentă şi motivată pe baza examinării documentelor 
financiar contabile, pe bază de calcule precise în lumina legislaţiei care corespunde 
perioadelor cercetate şi a normei profesionale. 

Materialul documentar care a stat la baza formulării răspunsurilor la obiectivele 
formulate de către instanţă trebuie să fie complet. 

Totuşi, dacă la răspunsurile formulate de către expertul contabil judiciar  se 
5  Norma profesională CECCAR nr. 35
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invocă obiecții, acesta  are obligaţia de a formula răspunsuri la obiecțiunile primite 
şi de a depune la instanţă la termenul stabilit răspunsurile formulate la obiecțiuni.

Aprecierea răspunsurilor din raportul de expertiză contabilă judiciară şi 
dacă este cazul şi a răspunsurilor formulate la obiecțiunile la raportul de expertiză 
contabilă judiciară sunt la aprecierea liberă a instanței. 

În situaţia în care nici răspunsurile la obiecțiuni la expertiza comandată nu 
sunt suficient de lămuritoare, instanţa poate să ceară o nouă expertiză contrarie 
sub rezerva că aceastǎ expertiză este efectuată de un alt expert contabil. Chiar şi 
în aceastǎ situaţie, instanţa poate să nu se folosească de răspunsurile formulate de 
către expert, considerând că nu sunt destul de convingătoare. Desigur că instanţa va 
motiva decizia formulată.

Este posibil ca şi a doua expertiză contabilă judiciară să nu fie convingătoare. 
Este situaţia în care instanţa nu o acceptă nici pe aceasta. Există şi posibilitatea ca 
instanţa să accepte una din expertize sau dacă este cazul  să le respingă pe ambele 
expertize motivat.

Toate exemplarele din Raportul de expertiză contabilă judiciară plus anexele 
la raportul de expertiză se semnează şi ștampilează pe fiecare pagină de către expertul 
contabil şi se datează. 

Bibliografie

1. Boulescu, M., Ghiţă, M., (2018), Control financiar şi expertiză contabilă, 
Editura Eficient. Bucureşti, 1996

2. Codul fiscal6 
3. Codul de procedură fiscală7

4. Legea 31/1990, Legea societăţilor comerciale – modificată şi actualizată
5. Legea  Numărul 82/1991,  Legea Contabilităţii – modificată şi actualizată
6. Norma profesională CECCAR nr. 35
7. Norme de aplicare ale Codului fiscal8

8. Ţîrlea, M.,R., (2018), Suport de curs „Expertiză şi deontologie contabilă”
9. Ţîrlea, M.,R., (2018), Suport de curs „Expertiză şi consultanţă fiscală”

6  Aferent perioadei 2012-2017 - cu privire la modul de calcul şi impozitare al dividendelor
7  Ibidem
8 Ibidem

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/2018140

Evgheni CADOCINICOV1

Mariana Rodica TIRLEA2

Abstract

Banking lending in a market economy serves as an important financial 
mechanism that supports the operation of a number of domains and areas 
of economic life. In order to understand the future prospects of the banking 
sector as a whole, a very current task is to analyze the underlying factors of 
the bank’s actions as a subject of implementing a specific lending policy to 
customers. The analysis of the factors that influence the formation of banks’ 
loan portfolios over the past decades is of great interest to researchers. A 
significant number of studies are devoted to the development of various models 
of factor analysis, which influence banking activity in general, modeling 
of financial processes, development of risk management systems and risk 
management issues in financial markets.

Our research aimed at elaborating and optimizing the econometric 
model based on aggregated and statistical data collected and related to the 
banking sector, the allocation of factors from the perspective of their influence 
on the final result, as well as the interpretation of the obtained results.
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MODELUL ECONOMETRIC AL CORELAȚIEI 
FACTORILOR CE INFLUENȚEAZĂ VOLUMUL 
PORTOFOLIULUI CREDITAR AL BĂNCILOR 
COMERCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA

THE ECONOMETRIC MODEL OF THE FACTOR 
CORRELATION INFLUENCING THE VOLUME OF 

THE CREDIT PORTFOLIO OF THE BANKS OF THE 
REPUBLIC OF MOLDOVA
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Abstract

Creditarea bancară într-o economie de piață servește ca un mecanism 
financiar important, care sprijină funcționarea unui număr de domenii și 
domenii ale vieții economice. Pentru a înțelege perspectivele viitoare ale 
dezvoltării sectorului bancar în ansamblul său, o sarcină foarte actuală 
este de a analiza factorii care stau la baza acțiunilor băncii ca subiect de 
implementare a unei politici specifice de acordare a creditelor către clienți.

Analiza factorilor care influențează formarea portofoliilor de credite 
ale băncilor în ultimele decenii este de mare interes pentru cercetători. Un 
număr semnificativ de studii sunt dedicate dezvoltării diferitelor modele 
legate de analiza factorilor, care influențează activitatea bancară în general, 
modelarea proceselor financiare, elaborarea sistemelor de management al 
riscului și problemele de gestionare a riscurilor pe piețele financiare.

Introducere. În calitate de subiect de studiu s-au ales factorii care 
influențează volumul portofoliului de credite al băncilor autohtone, în baza 
analizei efectuate. Scopul cercetării constă în identificarea intercorelației dintre 
volumul creditelor emise de băncile Republicii Moldova și diferiți indicatori agregați 
ai activității bancare și totodată indicatori principali la nivel macro-economic. Pentru 
atingerea acestui scop, se va utiliza un set de metode econometrice, dintre care cea 
de bază va fi analiza regresională. 

Pe parcursul cercetării vor fi efectuate colectarea datelor agregate privind 
activitatea bancară, colectarea datelor statistice, alocarea factorilor pe baza gradului 
lor de influență asupra rezultatului final, elaborarea și optimizarea modelului 
econometric, precum și interpretarea rezultatelor obținute.

Argumentarea metodologică a modelului. Autorul a selectat 
modelul prezentat în urma studierii literaturii de specialitate. Un număr semnificativ 
de publicații sunt dedicate cercetării diferitelor probleme legate de risc, în special 
problemele legate de construirea sistemelor de management al riscurilor. Astfel, 
se poate de menționat că autorul s-a condus de lucrările lui Hamerle A., Liebig T., 
Rusch D. cu titlul „Credit risk factor  modeling  andthe  Basel  II  IRB  approach” [1]; 
Rosen  D.,  Saunders  D.  cu denumirea „RiskFactorsContributions in Portfolio Credit 
RiskModels” [2]; Stankeviciene J., Mencaite E. cu denumirea „The Evaluation of 
Bank Performance Using a Multicriteria Decision Making Model: A Case Study on 
LithuanianCommercial Banks” [3].

În atenția autorului au fost lucrările care se referă la problema gestionării 
riscurilor pe piețele financiare, cum sunt: Knaup M., Wagner W. A.cu denumirea 

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/2018142

„Market-BasedMeasure of Credit Portfolio Quality and Banks’ Performance 
DuringtheSubprimeCrisis” [4]; Pu X., Zhao X. cu denumirea „Correlation in Credit 
RiskChanges” [5]; Грюнинг Х., Брайович Б. cu denumirea „Анализ банковских 
рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым 
риском” [6]; Sorge M. cu denumirea „Stress-testing Fnancial Systems” [7]; 
Славянский А. В. cu denumirea „Управление кредитным портфелем как один из 
элементов системы управления кредитным риском” [8], Волкова О., Груздев С. 
cu titlul „Анализ факторов, влияющих на формирование кредитного портфеля 
Российских банков” [9].De asemenea, trebuie de remarcat și unele cercetări 
autohtone în acest domeniu, în care sunt descrise în detaliu căile și metodele de 
efectuare a modelării econometrice în sectorul bancar. Astfel, în perioada anilor 
2015-2018, s-a realizat un Proiect instituțional de cercetare al Institutului Național 
de Cercetări Economice „Elaborarea instrumentarului de măsurare a stabilității 
financiare a statului” [10] (director de proiect – dr. hab. Perciun R.), în care este 
elaborat un model econometric cu efecte aleatoare, care, în literatura de specialitate 
engleză, se numește randomeffects model alsocalled a variancecomponents model. 
Autorii proiectului au efectuat testarea la stres a sectorului bancar din Republica 
Moldova, inclusiv identificarea factorilor-cheie ai mediului extern care au un impact 
semnificativ asupra funcționării durabile a acestor bănci. Crearea unui model 
econometric, care descrie dependența indicatorilor activității bancare dintr-un 
anumit set de parametri macro-economici, are o semnificație științifică și practică în 
condițiile economice actuale. 

Descrierea problemei. Având în vedere importanța pe care a dobândit-o analiza 
factorilor interni și externi, adică la nivel micro și macroeconomici a organizațiilor 
de creditare din țară, scopul acestei lucrări este de a identifica nivelul corelației și 
interdependenței a factorilor ce influențează portofoliu de credit a celor 14 bănci 
din anul 2013 și 11 bănci din anul 2015 din Republica Moldova. Elaborarea unui 
model econometric, care descrie dependența indicatorilor activității bancare dintr-un 
anumit set de parametri la nivele microeconomici (indicatorii de stabilitate financiară 
a băncilor) și macroeconomici, are o semnificație științifică și practică în condițiile 
economice actuale.

Pentru atingerea acestui obiectiv se stabilesc următoarele sarcini:
- de a identifica factorii macroeconomici care afectează indicatorii activității 

bancare;
- utilizând instrumentarul econometric, de a elabora un model de dependență 

a volumului portofoliului de credite pe sectorul bancar al Republicii Moldova a 14 
bănci din Moldova (din anul 2013) și 11 (din anul 2015) față de setul de indicatori 
bancari și indicatori macro-economici.

- pe baza interdependenței dintre indicatorii selectați de a analiza modul și 
gradul de corelație în care acestea influențează asupra volumului de credite.

După ce s-a studiat experiența mondială cu privire la modelarea econometrică 
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în acest domeniu, în calitate de variabile explicative au fost selectate câteva 
variabile externe macro-economice principale și variabile interne, care afectează cel 
mai puternic activitatea de creditarea bancară din această țară. Pentru construirea 
modelelor econometrice au fost selectate datele trimestriale, începând cu anul 2013, 
ale tuturor băncilor din Republica Moldova. 

Trebuie să menționăm că creditarea este strâns legată de situația 
macroeconomică, precum și de mediul de afaceri. Acordarea de către bănci a 
creditelor către agenții economici sau populație este direct legată de mai multe 
procese macro-economice. Sistemul bancar în economia modernă servește drept un 
indicator al bunăstării țării și a dezvoltării durabile a acesteia. 

Ținând cont de particularitățile Republicii Moldova, am ales 8 variabile 
independente, care presupunem că influențează volumul și dinamica activității de 
creditare: PIB, cifra de afaceri, valoarea coșului bivalutar, câştigul salarial mediu 
lunar, importul, exportul, total transferuri, inflația.

Indicatorii specificați ne permit să identificăm gradul de supunere a sistemul 
bancar la riscurile existente sau potențiale macro-economice. În dinamică, acești 
indicatori pot indica la o creștere a fenomenelor negative în sistemul bancar. Totodată, 
menționăm că în practica internațională s-a demonstrat că există o interdependență 
a factorilor macro-economici, care întăresc influența lor individuală asupra riscului 
bancar, însă pot de asemenea face dificilă evaluarea empirică a importanței lor 
relative pentru riscul bancar.

Metodologia și baza informațională. Cu eşantionul din 14 bănci 
din anul 2013 și 11 din anul 2015 vom folosi un model econometric de tip liniar, 
care este o abordare de modelare a relației dintre o variabilă dependentă scalară y 
și una sau mai multe variabile explicative notate x. Cazul unei variabile explicative 
se numește regresie liniară simplă. Pentru mai multe variabile explicative, procesul 
se numește regresie liniară multivariabilă, în care sunt incluse multiple variabile 
dependente corelate [11]. Formula de bază pentru o linie de regresie multivariabilă 
este prezintă în Formula 1: 

0
1

,
n

i i i
i

y a a x ε
=

= + +∑
(1)

unde, 

- yi este variabila endogenă; ai sunt parametrii regresiei, care arată influența 
medie a fluctuațiilor individuale de către variabila exogenă xi pe y, i =1, …, n; 

- xi sunt variabilele exogene care influențează fluctuația y, i =1, …, n; 
- ε este componentă stohastică.
Pentru analiza comportamentului variabilei dependente a fost aleasă perioada 
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anilor 2013-2018. Autorul nu a utilizat date anterioare pentru a evita în cercetarea 
faza acută a crizei economice, ceea ce ar putea conduce la construirea unui model 
nefiabil.

Setul de date constă dintr-un panel de date trimestriale bancare și macro-
economice, care acoperă perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2013 și 
trimestrul I al anului 2018, care a permis rezolvarea problemei unor serii scurte de 
timp. În plus, avantajul modelului trimestrial față de cel anual constă în conținutul 
informativ sporit a acestuia, deoarece el permite de a face o analiză mai aprofundată 
a interrelațiilor dintre indicatori, luând în considerare schimbările lor anuale și 
fluctuațiile sezoniere.

Datele bancare pentru analiza empirică a ipotezelor teoretice sunt preluate 
din baza de date a Băncii Naționale a Moldovei și includ date agregate privind 14 
bănci din Moldova din anul 2013 și 11 bănci din anul 2015. Eşantionul cuprinde 
următoarele bănci a Republicii Moldova și anume: B.C. „MOBIASBANCA - 
GroupeSociete Generale” S.A., B.C. „Moldindconbank” S.A., B.C. „ProCredit Bank” 
S.A., B.C.R. Chisinau S.A., B.C. „VICTORIABANK” S.A., B.C. „MOLDOVA - 
AGROINDBANK” S.A., B.C. „COMERTBANK” S.A., B.C. „EuroCreditBank” 
S.A., B.C. „ENERGBANK” S.A., B.C. „EXIMBANK - GruppoVeneto Banca” S.A., 
„FinComBank” S.A., Banca de Economii S.A., B.C. „BANCA SOCIALA” S.A., 
B.C. „UNIBANK” S.A.

Datele macroeconomice provin din baza de date statistice oficiale a Republicii 
Moldova. Sursele de informații statistice privind PIB-ul, câştigul salarial mediu lunar, 
cifra de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul, 
volumul transferurilor din străinătate, importul, exportul, cursul valutar, inflația, etc. 
au servit astfel de publicații editate de Biroul Național de Statistică a Republicii 
Moldova și anume: Anuarul Statistic a Republicii Moldova, Buletin Statistic 
Trimestrial, Situația social-economică a Republicii Moldova, etc.

Alegerea factorilor pentru construirea modelului 
econometric. La elaborarea modelului econometric în calitate de variabilă 
dependentă a fost ales indicatorul agregat - volumul portofoliului de credite pe 
sectorul bancar al Republicii Moldova.

Ca set de factori pentru elaborarea modelului, se propune includerea a două 
tipuri de variabile care pot influența portofoliul de credite: interne și externe al băncii. 
Factorii interni se referă la factorii pe care banca îi poate influența prin deciziile 
de top-management, factorii externi se referă la acei factori care se află în afara 
controlului băncii, dar care influențează luarea deciziilor și acest lucru ar trebui luat 
în considerare. 

Variabilele independente includ indicatori interni și externi a băncii (Figura 1). 
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Fig. 1. Schema conceptuală a modelului econometric realizat
Sursa: elaborat de autori

Indicatorii interni reprezintă indicatorii sectorului bancar, pe care autorul 
le-a selectat în urma analizei efectuate în capitolul 2. Indicatorii selectați descriu 
cu suficientă exhaustivitate activitatea băncii ca sursă de mijloace de creditare și, 
în același timp, ia în considerare particularitățile formării unui set de date privind 
resursele financiare disponibile pentru creditarea clienților. Astfel, s-a selectat 
următorii indicatori: Total datorii/Total capital; Mijloace băneşti datorate de bănci, cu 
excepţia Băncii Naţionale a Moldovei, Soldul datoriei la credite / Soldul depozitelor, 
Soldul datoriei la credite neperformante.   

Indicatorii externi includ indicatori macro-economici cheie: PIB-ul Republicii 
Moldova, câştigul salarial mediu lunar, cifra de afaceri la întreprinderile cu activitate 
principală de comerţ cu amănuntul, volumul transferurilor din străinătate, volumul 
exportului și importului, cursul valutar, inflația, etc. 

- Dinamica PIB-ului determină formarea economiilor, care servesc una din 
principalele surse de finanţare a activităţii de producere în economia naţională.

- Câştigul salarial mediu lunar.Cea mai mare pondere în structura veniturilor 
disponibile ale populaţiei Republicii Moldova revine activităţii salariate. Pentru anul 
2016 ponderea venitului mediu lunar din activitatea salariată a constituit  42,1 la sută. 
Remitențele reprezintă locul 3 după pondere în totalul de venituri (circa 17%).

- Cifra de afaceri a organizațiilor din economie implică veniturile totale ale 
companiilor din diverse sectoare ale economiei, obținute ca urmare a activității 
principale pentru o anumită perioadă. Acest indicator caracterizează, de asemenea, 
macromediul, în general, nu numai clienții specifici ai băncilor, ale căror date au 
fost acceptate ca bază pentru cercetare. În acest caz se înțelege că, deși creditarea 
este principala sursă de finanțare pentru dezvoltarea companiilor și, ca o consecință, 
creșterea veniturilor lor, aceasta nu este singura sursă. Pe piețele financiare, există 
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posibilitatea de a utiliza și alte instrumente pentru atragerea de fonduri;
- Volumul transferurilor din străinătate. În Republica Moldova influxul de 

transferuri reprezintă aproximativ a cincea parte din produsul intern brut al ţării, în 
2016, ponderea sa fiind de 16%. Remiterile sunt unul din principalele „izvoare” ce 
alimentează „viaţa economică” a ţării.

- Volumul exportului și importului. Datele privind fluxurile de export-import 
în economia naţională conturează volatilitatea şi lipsa interesului faţă de sectorul 
productiv. Bazată mai mult pe consum decât producere, economia ţării favorizează 
producătorii străini, iar lipsa unor măsuri eficiente de susţinere a producătorilor 
autohtoni ne face necompetitivi nu doar pe piaţa externă, dar şi pe cea internă. 
Balanţa comercială a Republicii Moldova, în anul 2016 constituia - 1 975,7 mil. 
USD. Creşterea importului este o situaţie întâlnită des în multe ţări, totuşi, deficitul 
balanţei comerciale a Republicii Moldova (gradul de acoperire a importurilor cu 
exporturi circa – 50,86% în anul 2016) este considerabil în comparaţie internaţională. 

- Inflația, care reflectă procesele ce au loc în economia unei țări, în general, 
dar care este și o consecință a tuturor evenimentelor ce au loc într-o economie drept 
urmare a acțiunilor efectuate de regulatorii macro-economici. 

Între toți factorii luați în considerare, pot exista legături și interdependențe 
care vor afecta negativ calitatea viitorului model de regresie. Pentru a elimina aceste 
legături la prima etapă a elaborării modelului, este necesar să se determine gradul 
de influență al fiecărui factor asupra variabilei dependente prin analiza de corelare.

 Având un coeficient de corelație insuficient, includerea acestui indicator în 
model pare inadecvată, deoarece doar va înrăutăți calitatea generală a modelului, 
reducând puterea explicativă a modelului. Ca rezultat, toți factorii externi au 
coeficienți relativ scăzuți de corelare cu variabila dependentă, ceea ce indică faptul 
că nu este oportun să le includem în model.

Acest rezultat este oarecum paradoxal, deoarece în studiile străine privind 
influența factorilor externi asupra indicatorilor portofoliilor de credite ale băncilor, 
rezultatele sunt exact opuse. În majoritatea lucrărilor de modelare a riscurilor 
portofoliului de credite al băncii, factorii macroeconomici reprezintă și sunt 
considerați ca fiind caracteristicile definitorii ale portofoliului de credite.

Rezultatul obținut reprezintă o legătură slabă a factorilor externi asupra 
volumului portofoliilor. Acest fenomen poate fi explicat prin faptul că sectorul 
bancar autohton este bine capitalizat, are lichidități, eficient și rentabil și, totodată, 
corespunde criteriilor de prudență, de aceea poate fi considerat rezistent la posibilele 
șocuri macroeconomice. Totodată, aportul sectorului bancar este nesemnificativ în 
creşterea economică a ţării. Nivelul creditării în Republica Moldova este de câteva ori 
mai scăzut decât în alte ţări cu o economie similară. În aşa condiţii sistemul bancar nu 
poate oferi resurse investiţionale ieftine pe termen lung în ramurile economiei reale, 
în lipsa cărora problema dezvoltării economice durabile, creşterii PIB, dezvoltării 
antreprenoriatului  nici nu poate fi abordată. 
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Modelarea econometrică și interpretarea rezultatelor. 
Pentru factorii semnificativi rămași, a fost elaborat un model de regresie liniară 
(Formula 2). El are câteva particularități. Fiecare indicator inclus în compoziția 
sa este semnificativ, adică poate fi inclus în ecuația finală care descrie dependența 
volumului creditelor emise de diferiți factori.

De asemenea, modelul este marcat de multicoliniaritate, care indică prezența 
unei dependențe liniare între variabilele factoriale și care conduce la o denaturare a 
erorilor standard ale coeficienților de regresie, care afectează în mod negativ calitatea 
generală a modelului și nu permite cu un grad ridicat de certitudine de a vorbi despre 
semnificația unui factor sau a altuia. Pentru a înlătura acest neajuns, este necesar să 
excludem parametrii puternic corelați din model.

Luând în considerare variabilele menționate anterior, prin logaritmarea 
factorilor rămași s-a obținut următoarea variantă a modelului, adică ecuația finală 
este următoarea (Formula 2):

Log yi = a0 + a1× Log Cap +a2×LogBan_dator +a3×Sold +
+ a4×Dator_credit_neperformant(2)
unde, 
- variabila dependentă yieste indicatorul bancar - volumul portofoliului de 

credite pe sectorul bancar al Republicii Moldova, care influențează variabila i.
- variabile independente xisunt indicatorii agregați bancari și anume: Total 

datorii/Total capital (Cap); Mijloace băneşti datorate de bănci, cu excepţia Băncii 
Naţionale a Moldovei (Ban_dator), Soldul datoriei la credite / Soldul depozitelor 
(Sold), Soldul datoriei la credite neperformante (Dator_credit_neperformant). 

Interpretarea variabilelor pentru modelul de regresie este prezentată în Tabelul 1.

Tabelul1
Interpretarea variabilelor pentru modelul de regresie

Variabila Interpretarea 
Cap Total datorii / Total capital
Ban_dator Mijloace băneşti datorate de bănci, cu excepţia 

Băncii Naţionale a Moldovei 
Sold Soldul datoriei la credite / Soldul depozitelor 
Dator_credit_neperformant Soldul datoriei la credite neperformante
_cons Constantă
Sursa: elaborat de autori

Ecuația (2) este una de bază pentru estimarea și explicarea variabilei dependente 
și prezentată într-o formă liniară, ne permite să interpretăm coeficienții de regresie la 
variabile explicative ca coeficienți de elasticitate corespunzători.

Pentru a evalua calitatea modelului s-au utilizat diferite statistici standarde: 
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coeficientul de determinare R2 și coeficientul de ajustare a factorului R2
adj, F – statistica 

lui Fisher, Root MSE – rădăcina erorii medii pătrate, t-criteriul Student. Calcule au 
fost efectuate în baza ecuaţiei obţinute, în baza funcţiei de factori enumerați mai sus. 
Rezultatele regresiei liniare multivariabile au inclus coeficienții modelului cu erorile 
lor standard. Coeficienții au fost calculați utilizând metoda celor mai mici pătrate. 
Semnificația statistică a coeficienților calculați se situează la nivelul de 5%.

Evaluarea modelului de regresie unde volumul portofoliului de credite pe 
sectorul bancar al Republicii Moldova reprezintă variabila dependentă, a identificat 
că, majoritatea coeficienților, care explică impactul factorilor sunt semnificativi din 
punct de vedere statistic. Estimarea parametrilor modelului şi rezultatele privind 
semnificația statistică sunt prezentate în Tabelul 2. 

Tabelul 2 
Specificarea modelului de regresie
Variabilă dependentă: Log (Portofoliu_credite) 

Variabila Coeficient Std.  Error Prob
Log Cap 0.1367929 0.1593933 0.0000
Log Ban_dator 0.1141788 0.0493262 0.0050
Log Sold 0.5972909 0.0559395 0.0028
Log Dator_credit_neperformant 0.0229731 0.0522999 0.0000
_cons 23.11324 0.4592174 0.0000

F-statistic 65.64
Prob>F 0.0000

R-squared 0.9528
Adj R-squared 0.9383

Root MSE 0.02911
Nota: nivelul de semnificaţie a coeficienţilor este egal 5%
Sursa: Calculele autorilor în baza datelor BNM

Interpretarea rezultatelor modelului econometric. Valoarea 
coeficienților de determinare în model este de 0.9528, ceea ce indică capacitatea 
descriptivă excelentă a modelului. Valoarea mare a statisticilor F (F-statistic) permite 
să spunem că modelul este semnificativ în ansamblul său, ceea ce înseamnă că acesta 
poate fi utilizat în continuare pentru a studia presupusele interdependențe între 
variabile și că se poate de avea încredere în rezultatele obținute în urma utilizării 
modelului. Acest lucru este indicat și de valoarea probabilității reziduale, care 
este zero. Conform estimărilor făcute - Coeficientul de determinare (R2 - R-pătrat) 
este egal 0,9528. Acest indicator prezintă fracția dispersiei variabilei dependente, 
explicată prin modelul de dependență examinat, adică de variabilele explicative. 
Mai precis, unitatea minus fracția dispersiei inexplicabile (dispersia erorii aleatorii 
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a modelului sau condiționate după dispersia variabilei dependente) în dispersia 
variabilei dependente. Acesta este considerat ca o măsură universală a dependenței 
unei variabile aleatorii de multe altele. În cazul particular dependența lineară R2 este 
un pătrat, așa numitul coeficient multiplu de corelație între variabila dependentă și 
variabilele explicative. În special, pentru modelul de regresie liniară pară, coeficientul 
de determinare este egal cu pătratul coeficientului de corelație obișnuit între y și x [11]. 

Coeficientul de determinare pentru modelul cu constantă ia valori de la 0 la 1. 
Cu cât mai aproape de 1 este valoarea coeficientului, cu atât mai mare este dependența. 
La evaluarea modelelor de regresie, aceasta este interpretată ca fiind corespondența 
modelului de date. Pentru modelele acceptabile se presupune că coeficientul de 
determinare trebuie să fie cel puțin 50% (în acest caz, coeficientul de corelație 
multiplă depășește după modul 70%). Modelul cu un coeficient de determinare de 
peste 80% poate fi considerat suficient de bun (coeficientul de corelație depășește 
90%). Valoarea coeficientului de determinare 1 înseamnă dependența funcțională 
dintre variabile.

Conform estimărilor făcute - Coeficientul de determinare ajustat (adjusted) R2 
(R2adj) este egal 0,9383. Acest indicator este utilizat pentru a putea compara modelele 
cu număr diferit de factori, astfel încât numărul de regresori (factori) să nu afecteze 
statisticile R2 în mod obișnuit se utilizează coeficientul de determinare ajustat, în care 
sunt  utilizate estimările imparțiale ale dispersiilor. Acest indicator este întotdeauna 
mai mic decât 1, dar teoretic, putea fi și mai mic decât 0 (doar la o valoare foarte 
mică a coeficientului de determinare și la un număr mare de factori). Prin urmare, se 
pierde interpretarea indicatorului ca „cotă”. Cu toate acestea, utilizarea indicatorului 
în comparație este justificată. Pentru modelele cu aceeași variabilă dependentă și 
dimensiunea eșantionului identic, comparația modelelor folosind coeficientul de 
determinare ajustat, este echivalentă comparației lor cu utilizarea dispersiei reziduale 
sau erorii standarde a modelului. Singura diferență este că ultimul criteriu, cu cât este 
mai mic, cu atât este mai bine.

Conform estimărilor făcute - Testul F sau testul lui Fisher (criteriileF, 
criteriile φ*) este egal 65,64. Acest indicator este un criteriu statistic, statistica 
de testare a căruia la realizarea ipotezei nule are distribuția Fisher - distribuție F. 
Statisticile testului într-un fel sau altul sunt reduse la raportul dispersiilor selective 
- sumele pătratelor împărțite la „gradul de libertate”. Pentru ca statisticile să aibă o 
distribuție Fisher, este necesar ca numărătorul și numitorul să fie variabile aleatoare 
independente, iar sumele corespunzătoare de pătrate să aibă distribuția Xu-pătrat. 
Aceasta necesită ca datele să aibă o distribuție normală. În plus, se presupune că 
dispersia variabilelor aleatoare ale căror pătrate sunt însumate este aceeași. Testul 
se efectuează prin compararea valorii statisticilor cu valoarea critică a distribuției 
Fisher corespunzătoare la un anumit nivel de semnificație.

Conform estimărilor făcute - Root MSE (RMSE - RootMeanSquaredError) este 
egal 0,02911.Root MSE - rădăcina erorii medii-pătrate -principalul criteriu statistic 
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pentru determinarea calității modelului. Pentru calcularea erorii medii pătrate (MSE), 
toate reziduurile de regresie aparte se ridică la pătrat, se adună, suma se împarte la 
numărul total de erori (Formula 3):

                   (3)

Rădăcina pătrată a acestei valori este denumită RMSE - RootMeanSquaredError 
(Formula 4):

             (4)

În rezultatul estimărilor efectuate s-a evidenţiat existenţa unui impact mai bine 
pronunţat asupra volumul portofoliului de credite pe sectorul bancar al Republicii 
Moldova (Portofol_credit) din partea tuturor indicatorilor incluși în model. Toți 
indicatorii influenţează pozitiv asupra variabilei dependente (Portofol_credit). 

Astfel dacă variabila dependentă Portofol_credit va crește cu 1%, cu condiția 
că restul variabilelor independente rămân constante, atunci variabila independentă 
Cap(Total datorii / Total capital)va crește cu 13,7%. Creşterea indicatorului 
Portofol_credit cu 1% în aceleaşi condiţii va determina creşterea variabilei Ban_
dator (Mijloace băneşti datorate de bănci, cu excepţia Băncii Naţionale a Moldovei) 
cu 11,4%. 

Figura 2 ilustrează corelația grafică dintre volumul portofoliului de credite pe 
sectorul bancar al Republicii Moldova şi variabilele bancare.

Fig. 2. Corelaţia între volumul portofoliului de credite pe sectorul 
bancar al Republicii Moldova şivariabilele independente Capital și Ban_
dator. Sursa: Calculele autorului în baza datelor BNM
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O relaţie pozitivă s-a determinat între variabila dependentă Portofol_credit şi 
variabilă independentă Sold (Soldul datoriei la credite / Soldul depozitelor). În aşa 
mod, sporirea acestui indicator cu 1% cu condiția că restul variabilelor independente 
rămân constante, va duce la creșterea variabilei independente cu 59,7%. 

O relaţie pozitivă dar mai slab pronunţată s-a determinat între variabila 
dependentă Portofol_credit şi variabilă independentă Dator_credit_neperformant 
(Soldul datoriei la credite neperformante). În aşa mod, sporirea portofoliului de 
credite cu 1% cu condiția că restul variabilelor independente rămân constante, va 
duce la majorarea Soldului datoriei la credite neperformante cu 2,3%. 

Din modelul estimat rezultă faptul, că toate variabilele independente au o 
influență semnificativă din punct de vedere statistic asupra variabilei dependente. 

Figura 3 ilustrează corelația grafică dintre volumul portofoliului de credite pe 
sectorul bancar al Republicii Moldova şi variabilele bancare independente.

Fig. 3. Corelaţia între volumul portofoliului de credite pe sectorul bancar 
al Republicii Moldova şivariabilele independente Sold și Dator_cred_neperform

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor BNM

Concluzii. Rezultatele modelului reprezintă interes atât teoretic cât și 
practic. Identificarea gradului de corelație dintre factorii externi și volumul de credite, 
ne-a demonstrat o legătură slabă a factorilor externi asupra volumului portofoliilor 
de credite, ceea ce demonstrează că sectorul bancar autohton este supraprudent, de 
aceea poate fi considerat rezistent la posibilele șocuri macroeconomice.

 La nivel micro, modelul poate fi utilizat pentru a lua decizii pe piața creditului 
sau ca unul dintre instrumentele care justifică deciziile conducerii instituției, atunci 
când se caută o reacție optimală la acțiunile concurenților etc. Acest lucru este posibil, 
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deoarece modelul descrie comportamentul corelației dintre principalii indicatori de 
stabilitate financiară a băncii și volumul creditelor, și poate fi aplicabil pentru orice 
bancă individual. 

Cu toate acestea, modelul construit, ca oricare altul, fiind o interpretare 
simplificată a situației reale a pieței, are o serie de limitări. Aceasta înseamnă că, 
în elaborarea modelului, s-a omis  o serie de detalii, care, de asemenea, pot avea 
un impact semnificativ asupra evaluării și luării deciziilor într-o anumită situație, 
privind optimizarea portofoliului de credite.

În primul rând, este vorba de limitarea factorilor luați în considerare. Unii 
factori, care ar îmbunătățit puterea explicativă a modelului, au fost eliminați sau 
omiși la etapa de selecție a factorilor. Unele aspecte nu pot fi cuantificate și incluse 
în studiu. 

Creşterea eficienţei şi performanţei sectorului bancar necesită implementarea 
unor reglementări oportune, posibile de realizat doar în condiţiile existenţei unor 
metode certe de monitorizare şi detectare în timp oportun a efectelor negative ce pot 
proveni din evoluţia unor factori micro şi/sau macro-economici. 

Aceste metode trebuie să permită depistarea timpurie a riscurilor şi prevenirea 
evoluţiei şocurilor economice, în vederea gestionării eficiente a fluxurilor de numerar 
din sistemul bancar, fluxurilor de investiţii, inflaţiei, cursului de schimb a monedei 
naţionale, promovării unei politici monetare restrictive, consolidării cursului de 
schimb valutar, protejării intereselor deponenţilor şi orientării fluxurilor băneşti în 
economia reală. 
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Abstract

The understanding of the defining features of contemporary science 
decisively controls the way in which we conceptualize the legal knowledge - 
the particular type of knowledge, as well as the practical legal approach. Also, 
from the methodological experience of philosophy and science can be retained 
an inventory (of course partial and relative) of gross-modo methodological 
rules, with repetitive, interdependent, interfering, complementary, but also 
opposing elements, impracticable as such. But we think that this methodological 
exercise can offer suggestions and potentials to the jurist’s own approach, 
which according to their context and objectives must filter, select, build their 
own methodological standards, revise, innovate, being open to theory and 
practice , so not infallible, but vulnerable, but always perfectionable. Legal 
science is set up in a complex, relative, multi-level and multidimensional 
manner through the contribution of the experience of the legal system but also 
of the multi-inter-trans-disciplinary network of contemporary knowledge.

 Key words: science, method, law, legal science, legal methodology

I. Știința-geneză ,evoluții, configurări contemporane

Încercând doar câteva ilustrări selectate din  experiența , analizele și 
problematica abordată de școala românească1 în privința genezei ,evoluțiilor 

și configurațiilor științei,evocăm:
- La început a fost dogmatismul spontan, încrederea spontană în 

posibilitățile rațiunii. Sunt acceptate ca supoziții ale explicației raționale 
distincțiile : aparență/ ființă, opinii /știință. La  Xenofan apare distincția 
1  Eg M. Flonta, C. Stoenescu, G. Ștefanov, Teoria cunoașterii- Knowledge Theory -(Universității, București,2005)

DESPRE TRIADA  
ȘTIINȚĂ-METODĂ-DREPT

ABOUT TRIADA  
SCIENCE-METHOD-RIGHT

UNIVERS JURIDIC



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/2018 155

episteme/ doxa, ca o distincție dintre  cunoașterea esenței și cea a aparenței, 
știință/opinie.

- În dialogul platonician Theaitetos, se precizează – „Cunoașterea este opinie 
adevărată însoțită de întemeiere.”

- Cercetarea descriptivă încearcă să determine natura facultăților care 
produc cunoștințe prin observație, comparație, clasificare.

- Cercetarea normativă relevă care sunt demersurile și criteriile prin care 
putem distinge din totalitatea opiniilor noastre cele care au valoare de cunoștințe 
obiective.

- Se remarcă importanța concilierii, la Kant, între raționalism și empirism: 
sensibilitatea nu poate gândi nimic, iar intelectul nu poate intui nimic; intuițiile 
fără concepte sunt oarbe, conceptele fără intuiții sunt goale. 

- Observațiile științifice- inclusiv în lumea juridică!- se constituie într-un 
orizont de așteptări constituit din probleme și teorii.

- Ceea ce este rațional  evident, clar și distinct, nu este un atribut atemporal, 
se poate estompa, nu are un statut aparte, este o certitudine subiectivă care 
poate fi răsturnată.

- Reflecția contemporană a condus la concluzia că noțiunile nu pot fi 
pur și simplu derivate din datele senzoriale prin abstactizare. Aceleași date ale 
simțurilor pot fi puse în relație cu sisteme de noțiuni diferite. Ele sunt invenții 
care se impun prin utilitatea lor în coordonarea datelor experienței.

- S-a remarcat că, proiectul determinării conceptului cunoașterii prin 
condiții nu numai necesare, ci și suficiente este un proiect ambițios. Ca și alte 
concepte de un nivel înalt de generalitate, conceptul cunoașterii este un concept 
dialectic nu aritmorf.

În termeni de evoluții și modele,din experiența spațiului teoretic german2 în 
materie am selectat:

- Modelul clasic de întemeiere a ştiinţei. Principiile care întemeiază teoria 
clasică a ştiinţei pot fi numite principiile cercetării cauzelor (TS 1), ale cunoaşterii 
generalului (TS 2) şi nematerialului (TS 3), ale adevărului şi caracterului de 
nezdruncinat al ştiinţei (TS 4), ale axiomatizării teoriilor ştiinţifice (TS 5) şi ale 
percepţiei structurale ca punct de plecare al cunoaşterii ştiinţifice (TS 6). 

- Modelul modern al întemeierii științei. Se argumentează aserțiunea 
- (TS 7) -obiectul propriu al ştiinţei este dat de structurile şi relaţiile dintre 
elementele unei naturi unitare care pot fi descrise matematic, pot fi descoperite 
cu ajutorul cercetării experimentale planificate şi pot fi aplicate în tehnica utilă.
Dacă înlocuim în modelul clasic al întemeierii (TS 3) prin principiul (TS 7) ajungem 
la modelul modern al întemeierii ştiinţei..
2  Cf. W. Detel , chapter-Science,-in H. Schnadelbach, E. Martens (eds), Philosophie (Rowohlt Taschenbuch Verlag 
GmbH Reinbeck Hamburg, 1991), ( M. Flonta,- trans.,Științifică, București,1999) pp. 160-164
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- Una dintre caracteristicile cele mai importante ale modelelor întemeierii 
ştiinţei este  evidenţierea unei baze de cunoaştere sigure şi de nezdruncinat, ca 
şi afirmaţia că propoziţiile adevărate ale ştiinţei aparţin fie acestei baze, fie pot 
fi derivate în mod logic din această bază. După felul cum este determinată baza de 
cunoaştere, pot fi distinse doua importante variante speciale ale modelului modern al 
întemeierii : raţionalismul şi empirismul. În acord cu raționaliștii, baza de cunoaştere 
apriori fixează cadrele şi temelia pentru orice cunoaştere particulară. Dar cea mai 
grea problemă a abordării raţionaliste constă în a prinde corect şi a descrie 
în mod pur baza de cunoaştere, adică de a evita arbitrariul reflecţiei interne 
a raţiunii şi de a garanta izolarea ei de orice experienţă empirică.  În acord cu 
empiriștii, pentru înţelegerea alcătuirii şi legilor lumii reale sunt necesare, cu 
deosebire, observaţia, percepţia şi experimentul, pe scurt controlul empiric. 
Cum poate fi însă justificată trecerea argumentativă de la o mulţime finită 
la propoziţii sintetice singulare la doar un singur enunţ general sau teoretic? 
Aceste vulnerabilități, au dus în cele din urmă la prăbuşirea deplină a modelului 
întemeierii ştiinţei şi prin aceasta la o nouă imagine a ştiinţei. 

- Contribuții decisive la configurarea acestei imagini variabile și nedefinite 
au adus: raționalismul critic, teoriile științifice bazate pe experiență, abordarea 
holistă a teoriei știnței, modelul paradigmă al științei ș.a.

Contribuțiile menționate relevă teze definitorii pentru cunoașterea 
contemporană. În acest sens putem ilustra:

- întemeierea absolută în cunoaştere, fie pe principii sau fapte, este iluzorie;
- nu există o măsură absolută a adevărului, independentă de situaţia de viaţă 

corespunzătoare;
- o teorie este posibil să fie falsă deşi rezistă cu succes testelor la care este 

supusă, întrucît nu putem de fapt testa o singură teorie, aceasta fiind solidară cu o 
întreagă reţea de ipoteze;

- în anumite faze ale istoriei ştiinţei se luptă numai prin persuasiune şi propagandă 
şi nu cu argumente ştiinţifice; reflecţia teoretică se poate alia cu experimentul; prin 
raţionalism critic putem testa conţinutul empiric al teoriilor, obţinând teorii cu o 
apropiere de adevăr tot mai mare; o teorie ştiinţifică poate reuni conţinuturi empirice 
cu profunzimi teoretice; să observăm în lupta noastră pentru cunoaştere: cauzele şi 
formularea generală  a problemei cercetate; principiile de la care pleacă cercetarea; 
dacă problema are o bază empirică, fiind pretabilă la observaţie şi experiment;

- în ce „reţea teoretică” mai largă este integrată teoria pe care ne bazăm şi care 
este studiul critic al istoriei ei;  ce paradigmă consacră disciplina ştiinţifică în cadrul 
căreia cercetaţi: este într-o fază de „ştiinţă normală” sau „ştiinţă revoluţionară”;

- ce moduri de gândire sunt adecvate cercetării; ce abordări interdisciplinare 
sunt implicate; în ce relaţie este problema cercetată cu structura socială ambientală;

 se adecvează cercetării fundamentale sau aplicate; dacă este în relaţie 
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accentuată cu tehnica; în ce relaţie este cu structura socio-instituţională implicată; 
relația cu sistemul social-cultural din care  cercetătorul face  parte.

Considerăm că aceste achiziții ale științei contemporane, cât și altele, pot fi 
examinate ,în mai mare măsură, cel puțin cu titlu de ipoteze de lucru, în privința 
cunoașterii juridice.

II. Despre metodă și metodologie din perspectivă juridică

Dreptul este plin de metode şi metodologii. Dreptul însuşi, cu a lui reţea 
normativă instituită în numele lui Sollen – cum trebuie să fie –, este o „metodologie”.

Juristul care citeşte definiţia dată de Immanuel Kant metodei ca „procedură 
după principii” nu poate să nu fie frapat de „juridicitatea” acestei formule, de parcă 
marele filosof ar fi vrut să evoce procesul judiciar.

Mult timp Dreptul, considerat el însuşi prin specificitatea sa un domeniu 
închis, o dogmă care trebuie apărată – să ne amintim faimoasele cuvinte ale lui 
Iustinian care prin „Digestele” a pus dreptul roman la adăpost „ca într-o cetate” de 
vitregia vremurilor de atunci ca să reziste peste secole – a avut metodologiile sale 
tradiţionale. Metodologia elaborării legii, metodologia interpretării, metodologia 
aplicării normelor juridice erau considerate ca expresii ale dreptului înţeles ca 
„tehnică” (Fr. Gény) care construieşte pe „datul” elaborat de către ştiinţă, în mod 
specific din propriile sale resurse, fără a avea sau a accepta imixtiunea altcuiva.

Tot vremurile moderne şi mai ales contemporane – accelerarea istoriei, 
complexitatea vieţii sociale, revoluţiile sociale, ştiinţifice, tehnice, problemele globale, 
ambivalenţa viitorului uman spre catastrofă sau progres etc. – impun Dreptului, 
pentru a ieşi din criză, pentru a fi pe măsura aşteptărilor şi reevaluări metodologice. 
Statutul metodologiei juridice pare a fi neconsolidat, lacunar, cel puţin în doctrina 
juridică românească, în condiţiile în care problematica metodologiei în drept, în ciuda 
unor excepţii rămâne, în opinia noastră, caracterizată prin abordări sumare, schiţate, 
enumerative, conturate în diverse contexte, subliniind nevoia unor dezvoltări, încât 
se justifică  aprecierea în conformitate cu care metodologia în drept „îşi aşteaptă încă 
elaborarea”. Între anumite limite, lucrurile sunt fireşti, în sensul că orice ştiinţă, la 
un moment dat, este „provizorie” şi mereu aptă spre noi dezvoltări. Încă în 1943, în 
Secţia juridică a Institutului de Ştiinţe Sociale al României, M. Manolescu prezenta 
sugestia de a se cerceta, în anul 1943-1944, problema metodologiei juridice „aparent 
valabilă oricând şi oriunde”, ca disciplină în acest sens autonomă care apoi să se 
dezvolte contingent şi particularizat, reluând legăturile cu ştiinţa juridică a acelui 
moment, cu celelalte ştiinţe şi forme ale culturii3. Se invocă, între altele, opiniile unor 
autori germani care, deşi erau în avangardă în materie metodologică, semnalau că: 
„deşi juriştii aplică mereu metode, ei nu sunt conştienţi de ele...” (Ihering); „ştiinţa 
3  M. Manolescu, Teme pentru o metodologie juridică privită cu disciplină autonomă, Fundaţia Regele Mihai I, 
Bucureşti, pp. 5-52,1946
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juridică actuală stă sub semnul luptei pentru metodă” (Schivinge, 1930); „nu se poate 
creşte nimic în ştiinţa Dreptului, fără o preocupare de metodă la bază... metodele 
juridice nu au fost apucate de acolo de unde trebuie” ş.a.

Şi în prezent reflecţia metodologică este efervescentă, cu un potenţial 
problematic şi interogativ: este metodologia o dogmatică reţetă care frânează 
cunoaşterea şi acţiunea juridică, o strategie imperfectă dar mereu perfectibilă în 
vederea atingerii obiectivelor propuse, o unealtă universală în drept, un proiect utopic 
sau câte puţin din toate acestea? Demersul metodologic pe teren juridic trebuie să 
rămână pur, strict juridic sau trebuie să accepte „imixtiuni”? ş.a

Desigur că în contemporaneitate, în mai mare măsură, lucrurile nu puteau 
rămâne doar la nivel teoretic, doctrinar, în condiţiile în care Dreptul este pus să 
gestioneze normativ criza, conflictul, relativitatea crescândă, nesiguranţa zilei de 
mâine etc., care devin adevăraţi „factori de presiune” asupra acestuia. S-a observat 
acum că Dreptul este un sistem „închis” prin juridicitate (H.L.A. Hart), dar că de 
fapt juridicitatea este „poroasă”, că aceasta este „deschisă cognitiv” inclusiv din 
punct de vedere metodologic, iar conjugarea perspectivelor, cultivarea punţilor de 
legătură şi a interdisciplinarităţii au devenit inevitabile. În alţi termeni s-a reţinut că 
Dreptul este obligat să părăsească iluziile modernităţii: iluzia progresului neîntrerupt 
şi programat, a ideologiilor care prezintă dreptul ca sistem închis şi autonom, să îşi 
asume şi natura sa contradictorie, dialectică, deoarece: Dreptul, deşi este creat, el 
îşi creează creatorii; este închis (prin juridicitate), dar şi deschis (la daturi şi alte 
subsisteme); autonom (autoreglându-se), dar şi constrâns (din afara sa); organizat 
şi organizator; coerent (hic et nunc) şi contradictoriu (între subsisteme); omogen 
(prin specificitatea sa) şi discontinuu (poros, permeabil); informat, dar şi informator; 
material şi ideal (valoric) ş.a. În acest context, metodologia juridică nu poate ignora 
schimbul, transferul, împrumutul metodologic, această atitudine nefiind doar o simplă 
recomandare epistemologică,de pe poziţii interdisciplinare, ci una care se impune 
ca urmare a unor temeiuri interne şi presiuni externe, a deschiderii spre reflecţia 
filosofică a epocii noastre, spre spiritul ştiinţific contemporan şi socialitatea timpului 
nostru.

Împărtăşind această optică, considerăm că abordarea multi-, inter- şi 
transdisciplinară trebuie să depăşească semnalarea conexiunii şi interdependenţei, să 
fie efectivă, să penetreze prin atragerea pe teren juridic a unor „elaborări exemplare” 
filosofice, sociologice, logice ş.a. cu consecinţe majore pentru metodologia juridică 
– şi care, de fapt, sunt factori constitutivi ai acesteia, pe diverse paliere. Aceşti factori 
constitutivi trebuie analizaţi pe cât posibil, în termeni de valorificare-particularizare-
confirmare-infirmare-critică-ajustare-sugestie-inovare, cu asumarea riscului unor 
opţiuni pentru unele puncte de vedere, pentru unele soluţii mai mult sau mai puţin 
controversate. Desigur că, poziţiei metodologice dogmatice de opacitate şi refuz al 
achiziţiilor filosofiei şi ştiinţei contemporane, nu îi este de preferat cealaltă extremă, 
de acceptare necondiţionată a acestora, „de capitulare”, ceea ce nu este nici în spiritul 
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ştiinţific contemporan. „Casa juridică” are tradiţia şi specificitatea sa, iar noile 
metode trebuie să pătrundă în această „casă” – parafrazându-l pe Mircea Maliţa – 
„ca un prieten, nu ca un borfaş”. Aşa, de pildă, atitudinea hermeneutică preconizată 
de H. Gadamer şi care implică: solicitudine faţă de cerinţele interne ale domeniului 
interpretat, respect pentru fragilitatea sa fundamentală, disponibilitate de „a asculta” 
ce are acesta de spus, înainte de a-i pune întrebări şi efortul de a nu-i impune propria 
„raţionalitate” sau propriile convingeri4. Încercarea de a ilustra în termeni mai 
apropiaţi de practică, perspectiva teoretică schiţată mai sus, ar putea reţine: pentru 
jurist, judecător sau anchetator, avocat, consilier sau notar, ipostaza metodologică – 
fie ea instituţionalizată sau informală, explicită sau implicită, mai puternică sau mai 
atenuată, care se impune pregnant sau pare a fi facultativă – este inevitabilă. Altfel 
spus, în argumentare sau interpretare, în luarea unei decizii juridice, în cunoaşterea 
sau acţiunea juridică, el, juristul, se confruntă cu un set de interogaţii metodologice: 
cum? cu ce metode? unde le identific? după ce criterii le selectez? cum le corelez? 
ş.a.; una este atunci o reacţie ad-hoc, precară, intuitivă, uneori satisfăcătoare – tristă 
victorie adevărul găsit la întâmplare, spunea cineva – şi cu totul alta, o atitudine 
metodologică elaborată, care integrează experienţa metodologică a dreptului, 
achiziţiile filosofiei şi ştiinţei contemporane. 

Optând pentru atitudinea metodologică deschisă, care să salvgardeze tradiţia 
juridică valoroasă dar care să nu refuze abordarea interdisciplinară contemporană 
pentru care am încercat să pledăm în rândurile de mai sus, juristul ar putea reflecta 
asupra unor criterii metodologice filosofice, epistemologice, sociologice, normative 
care ar putea fi relevante pentru demersul său metodologic specific, punând în relaţie 
acest demers cu: 

(1) concepţiile despre viaţă contemporane care, în condiţiile pluralismului 
de idei, ies învingătoare dintr-o confruntare loială, dusă cu forţa argumentelor 
convingătoare;  

(2) valorile epocii noastre, doctrinele juridice contemporane, finalităţile 
dreptului; 

(3) disciplina ştiinţifică în cadrul căreia se configurează demersul dacă este în 
fază de „ştiinţă normală” sau „ştiinţă revoluţionară”; 

(4) specificitatea actorilor sociali (juridici) implicaţi şi punctele lor de vedere; 
(5) necesitatea unor analize sociologice; 
(6) apelul la paradigme care par adecvate explicaţiei socialului cercetat; 
(7) tipologia normelor sociale; 
(8) ordinea normativă, socială; 
(9) specificitatea, legalitatea, legitimitatea, efectivitatea normelor juridice; 
(10) funcţiile dreptului în societate; 
(11) întreg fenomenul juridic; 
(12) standardele pentru ştiinţificitate în cadrul cunoaşterii juridice; 

4  H.-G. Gadamer, Truth and Method, Crossroad, New York, 1989.
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(13) relevarea pluralismului punctelor de vedere în privinţa problemei 
abordate; 

(14) criteriile logice de validare a „adevărului” cunoaşterii juridice realizate, 
dar şi cu alte determinări valorice ale ştiinţei cum sunt: capacitatea explicativ-
predictivă, valoarea operaţională, capacitatea euristică ş.a.

III. Specificitatea științei juridice

Știința juridică își poate afirma mai pregnant statutul de știință socio-umană 
a cărei specificitate este dată de obiectul de cercetare – fenomenul juridic –, acel 
spațiu socio-uman care are ca nucleu normativ imperativ, susceptibil de constrângere 
publică, Dreptul, dat în numele Justiției, într-o societate particulară a unui timp istoric 
și care operaționalizează valorile acelui timp, reglementează principalele relații 
sociale, încorporând idei, concepții, teorii juridice, marcate de cultura și starea acelei 
societăți. Explorând dimensiunea juridică a umanului, știința juridică este complexă, 
multinivelară, își relevă natura sa la confluența unor trăsături definitorii precum:

- un nivel încorporat de metareflecție, inerent filosofic, responsabil de 
dimensiunea axiologică, de rostul omenesc al Dreptului;

- o pregnantă dimensiune normativă,care nu trebuie ipostaziată, sistemul 
juridic nefiind o formă normativă goală ci plină de conținuturi politice, socio-
economice, culturale, abordare care nu diluează normativitatea juridică ci o explică;

- un potențial cognitiv care nu poate fi redus numai, de o manieră strict 
hermeneutică, la „recompunerea postfactum a comportamentului actorilor juridici 
pentru a-l înțelege” ci valorificat integral și pe valențele sale explicative și 
predictive, în limite rezonabile, ca orice știință socio-umană;

- o dimensiune practic aplicativă, jurisprudențială, care nu poate fi ruptă de 
nivelul metateoretic și teoretic și redusă la empirism juridic, fără consecințe nefaste.

- o metodologie interdisciplinară solicitată la modul inerent de complexitatea 
fenomenului juridic;

- o exigență integrativă, dat fiind faptul că cunoașterea juridică nu se poate 
sustrage de la conexiunile cu rețeaua umană a cunoașterii, după cum fenomenul 
juridic nu se poate sustrage conexiunilor, interdependențelor și interferențelor 
cu alte fenomene socio-umane. Această integrativitate nu atentează la 
specificitatea unor entități juridice sau specializări, precum ramurile dreptului, 
conceptele, principiile sau teoriile juridice. Ea combate însă „rele practici”, 
precum dogmatismul, exclusivismul, ignorarea celorlalți, boicotul acestora, 
cultivând extensia nondiscriminatorie și nonierarhia, deschiderea frontierelor 
epistemologice, schimburile informaționale, recunoscând capacitatea generică a 
fiecărei entități de cunoaștere de a participa la soluționarea problemelor umane, 
inclusiv a problemelor juridice, în baza argumentelor relevante. 
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Concluzii

Noua imagine a ştiinţei încearcă să facă plauzibil faptul că părăsirea 
pretenţiei de adevăr şi siguranţă este compatibilă cu menţinerea raţionalităţii 
ştiinţifice.   Înțelegerea trăsăturilor definitorii ale științei contemporane 
controlează în mod decisiv modul în care concepem cunoașterea juridică, 
tip particular de cunoaștere, cât și demersul practic. Se poate reţine deci, 
din experienţa metodologică a filosofiei şi ştiinţei, un inventar (desigur 
parţial şi relativ) de reguli metodologice grosso-modo, cu elemente repetitive, 
interdependente, interferente, complementare, dar şi opuse, impracticabil 
ca atare. Dar credem că un astfel de exercițiu – acest exerciţiu metodologic – 
poate  oferi sugestii şi potenţa demersul propriu al juristului care, în funcţie de 
context şi obiective, trebuie să le filtreze, să selecteze, să construiască standarde 
metodologice proprii, să revizuiască, să inoveze, fiind mereu deschis spre teorie şi 
practică, deci nu infailibil, ci vulnerabil, dar mereu perfectibil5.  Știința juridică 
se instituie de o manieră complexă, relativă, multinivelară și pluridimensională 
prin contribuția experienței juridicității dar și a rețelei multi-inter-trans-
disciplinară, a cunoașterii contemporane.
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Rezumat 

Se poate afirma că lobby-ul este o combinație între știință și artă: din 
punctul de vedere al științei, există tehnici și strategii pe care orice lobby-ist 
sau organizație de lobby-iști ar trebui să le știe și să le utilizeze, iar apropierea 
de artă este determinată de anumiți factori, precum relațiile interpersonale, 
experiența, abilitatea de a susține un punct de vedere și puterea de decizie în 
obținerea rezultatelor propuse. Pentru a putea exercita activitatea de lobby, 
orice persoană interesată trebuie să cunoască procesul legislativ, să planifice 
o strategie de acțiune, prin evaluarea situației politice și adaptarea planului 
în funcție de anumite schimbări politice, să susțină argumentat pozițiile prin 
anumite tehnici de susținere care să convingă audiența, în scopul determinării 
creșterii posibilității politicienilor de a adopta pozițiile prezentate. Totodată, 
acest practician trebuie să dezvolte anumite argumente politice și practice 
care să susțină cauza pentru care se face lobby, să stabilească și să mențină 
contacte personale cu oamenii politici, pentru a asigura un nivel înalt de 
credibilitate prin informări corecte și prin asumarea unor opinii rezonabile.

Cuvinte-cheie: lobby, grupuri de interese, registrul lobby-iștilor, advocacy, t
ransparență decizională.

REPERE PRIVIND ACTIVITATEA  
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Abstract 

It can be said that lobbying is a combination of science and art: from 
the point of view of science, there are techniques and strategies that any 
lobbyist or lobbying organization should know and use, and the proximity 
of art is determined by certain factors such as interpersonal relationships, 
experience, the ability to support a point of view, and the power of decision-
making in achieving the proposed results. In order to be able to lobby, any 
interested person needs to know the legislative process, plan an action 
strategy, evaluate the political situation and adapt the plan to certain political 
changes, support the argumentation of positions through certain supportive 
techniques to convince audience, in order to determine the increase in the 
ability of politicians to adopt the presented positions. At the same time, this 
practitioner needs to develop certain political and practical arguments that 
support the cause of lobbying, establish and maintain personal contacts with 
politicians, to ensure a high level of credibility through correct information 
and reasonable assumptions.

Keywords: lobby, interest groups, register of lobbyists, advocacy, decisional 
transparency.

Procesul politicilor publice devine tot mai complex, rolul jucat de diferitele 
grupuri de interese (interest groups) în influențarea deciziei politice fiind 

tot mai greu de ignorat. În acelaşi timp, în diferitele state ale Uniunii Europene, dar 
şi la nivel internațional, modul de reglementare al acestui fenomen complex a rămas 
unul mai mult sau mai puțin riguros, existând diferențe semnificative de abordare. În 
acelaşi timp însă, nu este sustenabilă menținerea lobby-ului în actualul „status quo, 
care face din lobby un fel de no man’s land susceptibil a fi interpretat ori profesat în 
conformitate cu standarde profesionale corecte, dar împărtășite de un număr mic de 
actori1”.

Cu toate că din punct de vedere ştiinţific, nu există o definiţie general acceptată 
a termenului lobby, totuşi, activitatea de lobby trebuie înţeleasă ca modalitatea 
transparentă de influenţare a deciziilor legislative şi executive prin orice acţiuni 
care au scopul de a susţine drepturi şi interese legitime în promovarea, adoptarea, 
modificarea sau abrogarea unor acte normative, ori administrative, de către 
1  Tănăsescu Simina, Balosin Miruna Andreea, Dima Cosmin, Ducu Cristian, Oanţă Ștefan-Ilie, Popescu Ramona-
Delia, Lobby în România vs. Lobby în UE , Institutul European din România, București, 2015.
Asociaţia Registrul Român de Lobby (ARRL) are doar 12 membri cu drepturi depline şi 3 membri susţinători, 
iar Registrul de Transparenţă al Activităţilor de Lobby şi Advocacy, pe care ARRL l-a dezvoltat ca o măsură de 
autoreglementare, nu depăşeşte 50 de înregistrări, persoane fizice, firme, organizaţii non-guvernamentale, camere 
de comerţ, sindicate sau patronate.
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autorităţile publice.
În ceea ce privește definirea activității de lobby, trebuie făcută distincția între 

grupuri de interese, grupuri de presiune și organizații de lobby. În perioada anilor 
᾽50, se utiliza noțiunea de grupuri de presiune, acestea reprezentând grupuri care 
se implicau în procesul politic, fără a fi partide politice, însă, ulterior s-a renunțat la 
acest termen, în favoarea celui de grupuri de interese, pentru a se evita conotațiile 
negative pe care le implică ideea de presiune politică. Într-o altă opinie, se face 
distincție între grupuri de presiune și organizații de lobby. În acest sens, grupurile de 
presiune sunt definite ca grupuri mai numeroase, formate din amatori, care urmăresc 
să influențeze sistemul politic și opinia publică, iar organizațiile de lobby grupuri 
mai mici, alcătuite din profesioniști, care pot fi angajați pentru a influența eficient 
anumite decizii politice.

Cu alte cuvinte, organizarea activităţii de lobby este realizată de persoane fizice 
sau juridice și are în vedere anumite interdicţii și sancţiuni, fiind parte importantă 
a procesului de creaţie a legislativului unui stat democratic şi elementul cheie în 
raportul dintre legislativ, Guvern, administraţie locală şi sectorul privat, în vederea 
creşterii gradului de implicare a cetăţenilor în actul de decizie, a transparenţei 
procesului decizional şi a responsabilizării autorităţilor publice.

În esență, lobby-ul reprezintă susținerea opiniilor și intereselor unei persoane 
sau grupuri, iar lobby-istul este, în general, reprezentantul unui terț, susținând 
interesele celui pe care îl reprezintă. O parte importantă din munca lobby-istului este 
încercarea de a influența deciziile guvernamentale în numele intereselor clientului 
său, persoană fizică sau juridică. Astfel, lobby-ul este generat numai atunci când o 
persoană comunică direct cu autoritățile publice (legislativă, executivă etc.), prin 
recomandarea unei anumite acțiuni privind o decizie care este luată de către aceste 
autorități2.

Motivele pentru care, de obicei, se recurge la alegerea unei persoane specializate 
sunt date de avantajele pe care aceasta le poate aduce în susținerea cauzei, prin 
abordarea interdisciplinară, integrată și profesională a demersurilor sale în relațiile cu 
autoritatea. Toate aceste servicii sunt realizate în schimbul unei remunerații sau unor 
alte modalități legale de plată pentru activitățile de lobby desfășurate, similar oricărei 
activități de reprezentare a unor interese. Aceste decizii trebuie să fie echilibrate și să 
se întemeieze pe principiile unui stat democratic. Prin activitățile de lobby, factorii 
decizionali pot beneficia de expertiza unor grupuri de specialiști în anumite domenii.

Astfel, în România, prin Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcţiilor publice 
şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupţiei, cu modificările și 
completările ulterioare, la art.118 se recunoaște și se definește grupul de interes 
economic ca persoană juridică cu scop lucrativ, reprezentând o asociere între două 
sau mai multe persoane fizice ori juridice, constituită pentru o perioadă determinată, 
2  Deaconu Ștefan, Necesitatea unei legi a lobby-ului în România, Dreptul nr.2/2001, București, p.59.
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în scopul înlesnirii sau dezvoltării activității economice a membrilor săi, precum și al 
îmbunătățirii rezultatelor activității respective. 

Un loc deosebit îl ocupă grupurile pentru apărarea intereselor publice, care 
promovează interese colective și acțiuni de ale căror rezultate beneficiază mai 
mulți destinatari, precum organizațiile ecologiste, cele pentru apărarea drepturilor 
și libertăților civile și constituționale, grupurile pentru protecția consumatorilor3, 
precum și cele care vizează relațiile internaționale.

Pe de altă parte, activitatea de advocacy are ca obiectiv principal sensibilizarea 
opiniei publice și doar indirect a factorilor de decizie, cu privire la aspecte care pot 
afecta interese publice. Ca atare, deși activitățile de lobby și advocacy au multe 
puncte comune ce vizează mai ales adoptarea sau modificarea unor decizii, norme 
sau reglementări, diferența fundamentală dintre cele două ar consta în obiectivul 
urmărit: lobby urmărește satisfacerea unui interes privat (indiferent de dimensiunea 
ori impactul beneficiarilor), pe când advocacy urmărește satisfacerea unui interes 
public (indiferent cât de mic ar fi grupul beneficiarilor)4.

Această distincție dintre lobby și advocacy este cea mai utilizată în România, 
de cele mai multe ori nu există o linie de demarcație clară între interesele private 
și cele publice pentru care militează diverse grupuri de interese. Activitatea de 
lobby poate interveni fie înainte de luarea unei decizii, fie chiar în timpul procesului 
decizional, fie ulterior luării deciziei, în etapa implementării, precizare utilă pentru 
identificarea corectă a modului în care activitatea de reglementare/autoreglementare 
poate interveni eficient.

Mișcările pentru respectarea drepturilor omului au început prin marșuri și 
alte forme de protest, care făceau, astfel, advocacy pentru egalitatea șanselor. În 
final, advocacy a condus spre activități interne de lobby, finalizate prin Declarația 
universală a drepturilor omului, adoptată la 10 septembrie 1948 de către Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor Unite și care prevede încă din primul articol faptul 
că „toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi”.

Acest tip de acțiuni a avut loc de-a lungul timpului în mod constant din partea 
unor grupuri de persoane fizice și juridice diverse, care au acționat în favoarea 
drepturilor pentru femei, adoptării legislațiilor pentru prevenirea și combaterea 
efectelor fumatului, a consumului de droguri, a libertății religioase etc. Toate aceste 
acțiuni au început prin advocacy, iar în cele din urmă s-au transformat în activități 
de lobby, pentru a influențarea legislativul în vederea adoptării legislației necesare.

Semnalăm că diferența dintre lobby și advocacy poate fi privită uneori ca 
o simplă problemă de audiență. Cu certitudine însă, cei care sprijină o cauză, un 
principiu, un drept sau un anumit punct de vedere general practică advocacy, iar când 
încearcă să influențeze politicile publice, instituțiile guvernamentale sau legiuitorul 

3  A se vedea Gorcea Camelia, Rolul grupurilor de interese în elaborarea politicilor publice în România, Europolis, 
2004.
4  Tănăsescu Simina & all, op. cit., p.30.
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în sens particular, practică lobby5.
Strategiile de advocacy pot include lobby, litigii judiciare, informație, instruire 

și comunicare, organizarea comunității sau educație.
Ingeniozitatea activităților de lobby constă în caracterul multidisciplinar al 

acestora, așa cum afirma B. Legrelle6, „lobby-ul este un cocktail care are 20% drept, 
20% economie, 20% politică, 20% diplomație și 20 % comunicare”.

Legitimitatea și legalitatea activităților de lobby în Statele Unite ale Americii, 
țara care își atribuie originea cuvântului „lobby” își au originea în preambulul 
Constituției – contractul social al poporului american – și, mai ales, în Primul 
Amendament7, care stabilește caracterul intangibil a două drepturi fundamentale: de 
asociere și de petiție, ca expresie a dreptului cetățeanului american de a influența 
executivul.

Prima reglementare a activităților de lobby a fost adoptată de SUA în anul 1938, 
prin „Foreign Agents Registration Act” (FARA), care se concentra asupra stabilirii 
activităților de reprezentare a intereselor de către agenții reprezentanți ai guvernelor 
străine. În 1946, Congresul american a adoptat „Federal Regulation of Lobby Act” 
(FRLA), acesta fiind primul instrument federal prin care se reglementau, într-o 
manieră generală, activitățile de lobby. FRLA prevedea obligativitatea lobby-iștilor 
de a se înregistra, de a dezvălui identitatea clienților lor, a obiectului activităților 
lor de lobby, precum și contribuția pe care aceștia o primeau, respectiv, cheltuielile 
efectuate pentru realizarea scopului activităților de lobby desfășurate.

În 1995, FRLA a fost înlocuit cu o nouă prevedere la nivel federal – Lobby 
Disclosure Act (LDA), care, cu mici amendamente referitoare la obligația de 
înregistrare și raportare, este la baza reglementării activităților de lobby de astăzi. 

Lobby-ul american face distincție între lobby-ul direct și grassroots lobby8. În 
primul caz, persoana implicată în activități de lobby direct își face cunoscută poziția 
sa cu privire la un anumit act legislativ unei alte persoane care participă sau este 
implicată direct la elaborarea respectivului act legislativ. În cazul grassroots lobby, 
poziția este făcută cunoscută publicului larg, acesta fiind impulsionat să contacteze 
legiuitorul în vederea susținerii poziției respective9.

LDA reglementează numai activitățile de lobby direct și reflectă, astfel, 
jurisprudența Curții Supreme de Justiție americane, care, în 1953, în cauza United 
States v. Rumely, a optat pentru o interpretare restrictivă a activităților de lobby. În 
opinia Curții, domeniul de aplicare a reglementărilor privind lobby-ul include doar 
5  Lazăr Gilda, Depoziție în cadrul dezbaterii publice Lobby – între grupuri de interese și politici publice?, Asociația 
Pro Democrația, http://www.apd.ro/files/proiecte/Depoziție%20Gilda%20Lazar.pdf, iulie 2009.
6  Legrelle B., Profession lobbyman, citat în Clamen M., Pratique du lobbying, Ed. Dunod, Paris, 2002, p.23.
7  Primul Amendament la Constituția Statelor Unite ale Americii a fost adoptat în anul 1791: „Congress shall make 
no law… abridging… the right of people peacefully to assemble, and to petition for the redress of grievances”. 
8  Grassroots se referă, potrivit American Heritage Dictionary, la „people or society at a level rather than at the 
centre of major political activity”.
9  Popan Simona, Noul registru al reprezentanților grupurilor de interese: un pas înainte spre reglementarea 
activităților de lobby în Uniunea Europeană?, RRDC nr.6/2008, Wolters Kluwer România, p.64.
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activitățile de lobby direct, nu și lobby-ul de tip grassroots10.
Scopul principal al LDA este asigurarea unui grad ridicat de transparență 

cu privire la următoarele aspecte: cine desfășoară activități de lobby, care sunt 
persoanele / organizațiile în numele cărora se desfășoară astfel de activități, care 
sunt sumele de bani implicate și, respectiv, care este rezultatul final al acestora. LDA 
nu intenționează să reglementeze o nouă profesie, cea de lobby-ist, care există de 
multă vreme, ci pune accentul pe dezvăluirea activităților de lobby prin instituirea 
obligației lobby-iștilor de înregistrare și de raportare a cheltuielilor.

Lobby-ul a revenit puternic pe agenda publică americană odată cu alegerile 
prezidențiale din 2008. Barack Obama a avut pe timpul campaniei mai multe 
intervenții prin care promitea limitarea acțiunilor lobby-iștilor la Casa Albă11. După 
ce a preluat funcția de președinte, Barack Obama a semnat două ordine executive și 
trei directive prezidențiale, în ianuarie 2009, cu scopul de a crește transparența Casei 
Albe și de a-și îndeplini promisiunile electorale12. Astfel, conform reglementărilor 
Obama, lobby-iștilor li se interzice să lucreze pentru aspecte în care au fost implicați 
de partea administrației americane; orice persoană care părăsește administrația are 
interdicția de a desfășura activități de lobby timp de 2 ani13.

Activitățile de lobby în Uniunea Europeană 
Transferul unui număr mare de domenii de la nivelul de competență național 

la cel al Uniunii Europene a determinat o schimbare a centrului de interes și de 
presiune a reprezentanților grupurilor de interese spre Bruxelles. Totodată, valurile 
de extindere spre est și adaptările instituționale și ale mecanismului decizional au 
generat o creștere exponențială a numărului de lobby-iști europeni în ultimul deceniu. 
Expansiunea fără precedent a lobby-ului a conferit legitimitate programului european 
de integrare și a atras după sine o presiune crescută asupra nevoii de asigurare a 
transparenței în procesul de formulare a politicilor Uniunii și a impulsionat discuțiile 
privind nevoia de reglementare a reprezentării intereselor în cadrul Uniunii14.

Chestiunea reglementării lobby-ului la nivel european, spre deosebire de 
Statele Unite ale Americii, unde se poate vorbi de o abordare unitară la nivel federal, 
poate fi studiată numai într-o manieră sectorială, la nivelul fiecărei instituții în parte, 
întrucât, la momentul actual, nu există o reglementare cu caracter general pentru 
toate instituțiile Uniunii, spre deosebire de Statele Unite ale Americii. 

În ceea ce privește lobby-ul și Parlamentul European, după câteva încercări 
eșuate de reglementare a acestei activități, în prezent, Anexa IX „Dispoziții de 
10  Cauza United States v. Rumely, 345 U.S. 41, 1953, p.47. http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.
pl?court=US&vol=345&invol=41.
11  Boudreau Abbie și Zamost Scott, Obama lobby rules, CNN Special Investigations Unit, 12 noiembrie 2008.
12  Runningen Roger, Obama Freezes Pay, Toughens Ethics and Lobbying Rules, Bloomberg Press, 21 ianuarie 
2009.
13  Ibidem.
14  Parlamentul European, Direcția generală politici interne ale Uniunii, Lobbying in the European Union, noiem-
brie 2007, p.4.
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aplicare a art.9(4) Grupuri de interese pe lângă Parlamentul European”, Regulamentul 
European cuprinde câteva prevederi vagi referitoare la „persoane care doresc să 
aibă acces frecvent în localurile Parlamentului în vederea furnizării de informații 
deputaților în cadrul mandatului lor parlamentar, în nume propriu sau în numele unor 
terți” (art.9 alin.(4)).

Regulamentul Parlamentului European evită, astfel, să folosească termenul de 
„lobby” sau „lobby-iști”, aceștia din urmă fiind diferențiați de vizitatorii ocazionali 
doar prin culoarea legitimațiilor de acces în incinta Parlamentului15.

Anexa IX prevede un cod de conduită ce cuprinde reguli pe care lobby-iștii 
trebuie să le respecte atunci când interacționează cu euro-parlamentarii16. Analiza 
acestor norme relevă faptul că Parlamentul European este mai curând interesat să 
reglementeze modalitatea de acces a lobby-iștilor în incintele sale decât să instituie 
norme care să sporească transparența în adoptarea actelor legislative. Regulile nu 
vizează facilitarea accesului la informații cu privire la proiectele legislative care sunt 
dezbătute în Parlament și nici determinarea intereselor pe care industria lobby-ului 
le vizează. De asemenea, reglementarea actuală a activităților de lobby în Parlament 
nu permite identificarea grupurilor de interese care exercită presiune asupra 
Parlamentului și nici modul în care se materializează aceste interese.

În luna martie 2008, Comitetul pentru Afaceri Constituționale din cadrul 
Parlamentului a votat raportul Alexander Stubb, prin care se solicită Comisiei și 
Consiliului să stabilească un grup de lucru comun în vederea pregătirii unui registru 
pentru toți reprezentanții de interese care activează pe lângă instituțiile europene. 

Acordul între Parlamentul European și Comisia Europeană privind înființarea 
unui registru de transparență pentru organizații și persoane care desfășoară activități 
independente implicate în procesul de elaborare și punere în aplicare a politicilor 
Uniunii Europene a intrat în vigoare în anul 2011.

Astfel, sunt presupuse a fi înregistrate toate activitățile desfășurate cu scopul 
de a influența direct sau indirect elaborarea sau punerea în aplicare a politicilor ori 
luarea deciziilor în cadrul instituțiilor Uniunii, indiferent de canalul sau mijlocul 
de comunicare utilizat (de exemplu, prin subcontractare, mijloace de comunicare în 
masă, contracte cu intermediari specializați, grupuri de reflecție, platforme, forumuri, 
campanii ori inițiative la nivel local).

O comparație rapidă cu reglementarea corespondentă din SUA arată că, dacă în 
cadrul instituțiilor europene accentul se pune pe transparența intereselor reprezentate 
de lobby-iști, în legislația americană accentul se pune pe transparența veniturilor și 
cheltuielilor, precum și a intereselor reprezentate prin lobby.

Există însă anumite excepții care se referă la activitățile care au ca obiect 
acordarea de consultanță juridică și de alte tipuri de consultanță specializată, în 
15  „Legitimațiile de acces diferă, prin formă și culoare, de ecusoanele eliberate pentru vizitatorii ocazionali” (art.1 
din Anexa IX).
16  Anexa IX poate fi consultată pe site-ul Parlamentului European http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//TEXT+RULES-EP+20080901+ANN-09+DOC+XML+VO//RO&navigationBar=YES
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măsura în care privesc exercitarea dreptului fundamental al clientului la un proces 
echitabil; la activitățile partenerilor sociali exercitate în calitate de participanți la 
dialogul social (sindicate, asociații de angajatori etc.), atunci când își îndeplinesc 
misiunea care le este atribuită prin tratate; la activitățile desfășurate ca răspuns la 
cererea adresată în mod direct și individual de o instituție a Uniunii sau de către 
un deputat în Parlamentul European; precum și la activitățile desfășurate de partide 
politice, biserici, autorități locale.

Înregistrarea se face voluntar, doar online și cuprinde datele generale de 
identificare și persoanele implicate în activitățile de lobby. Registrul include reguli 
referitoare la: categoriile de actori care se pot înregistra (Anexa 1) şi informațiile, 
inclusiv financiare, privitoare la entitățile înregistrate care trebuie furnizate; un cod 
de conduită (Anexa 2); un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor şi măsuri care 
se aplică în caz de nerespectare a codului de conduită (Anexa 4). Aceste măsuri 
includ suspendarea ori radierea din registru și pot avea ca efect retragerea diferitelor 
facilităţi de acces la Parlamentul European17.

Se raportează anual pentru anul anterior: principalele propuneri legislative 
care au făcut obiectul activităților entităților înregistrate, cifra de afaceri realizată în 
marje valorice, precum și ponderea relativă a clienților, respectiv estimarea costurilor 
aferente cu activitățile care fac obiectul registrului în cazul organizațiilor care se 
reprezintă singure.

La data de 17 noiembrie 2014, erau 7.057 entităţi înscrise în Registrul Comun 
de Transparență al Uniunii. O nouă versiune a Registrului a fost lansată la 27 ianuarie 
2015.

Printre avantaje se pot enumera: înregistrare facultativă; accent pus pe 
responsabilizarea actorilor din sfera lobby; varietatea actorilor înregistrați și numărul 
mare al înregistrărilor realizate ce favorizează transparența; cadru sancționator care 
protejează instituțiile publice țintă a lobby-ului de accesul contravenienților la ele, fără 
sancțiuni pecuniare, iar dintre dezavantaje: nu include una din instituțiile decizionale 
importante în arhitectura decizională europeană, anume Consiliul Uniunii Europene, 
deși acesta trimite un observator la reuniunile Secretariatului Registrului.

În ceea ce privește lobby-ul și Comisia Europeană, precizăm că aceasta 
din urmă reprezintă principala țintă a lobby-iștilor europeni în Bruxelles18, având 
în vedere competențele Comisiei de a iniția și formula propuneri de amendare a 
legislației europene (art.250-252 TCE).

Odată cu lansarea în 2005 a „Inițiativei europene pentru transparență”, 
discuțiile în jurul reglementării lobby-ului în Uniunea Europeană au luat o amploare 
deosebită. Această Inițiativă este un pachet cu patru componente19, dintre care una 
vizează creșterea transparenței în activitatea grupurilor de interese care încearcă 
să influențeze mecanismul decizional la nivelul Uniunii. La 3 mai 2006, odată cu 
17  Tănăsescu Simina & all, op. cit., pp.38-39.
18  Parlamentul European, Lobbying in the European Union, op. cit., p.9.
19  http://ec.europa.eu//commission_barosso/kallas/transparency_en.htm.
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supunerea spre dezbatere publică a Cărții verzi privind Inițiativa europeană pentru 
transparență, Comisia recunoștea necesitatea unui cadru mai structurat pentru 
activitățile reprezentanților de interese și avansa ideea creării unui sistem voluntar de 
înregistrare a reprezentanților grupurilor de interese pe internet20.

Inițiativa Comisiei s-a concretizat la 23 iunie 2008, atunci când a fost inaugurat 
primul registru european al lobby-iștilor care exercită influență asupra Comisiei. Prin 
lansarea acestui registru voluntar, Comisia dorea „să aducă la cunoștința cetățenilor 
informații despre interesele generale sau specifice care influențează procesul de luare 
a deciziilor la nivelul instituțiilor europene și despre resursele mobilizate în acest 
scop21.

Privitor la Consiliul Europei și lobby, semnalăm că în acest domeniu s-a 
adoptat Recomandarea nr. 1908/2010 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
privind Codul european de bune practici asupra lobby-ului.

Principiile care stau la baza acestei recomandări se referă la: definirea clară a 
activității de lobby, cu precizarea diferențelor dintre desfășurarea acestei activități 
profesionale și activitățile organizațiilor societății civile; îmbunătățirea transparenței 
în domeniul activității de lobby; stabilirea regulilor aplicabile politicienilor, 
funcționarilor publici, membrilor grupurilor de presiune și al societăților, inclusiv în 
privința conflictelor de interese și perioada de timp după încetarea mandatului în care 
desfăşurarea activităților de lobby ar trebui să fie interzisă; înregistrarea asociațiilor 
implicate în activitatea de lobby; consultări prealabile purtate cu organizațiile de 
lobby cu privire la orice proiect de reglementare a acestei activități; încurajarea 
desfășurării unei activități de lobby bine reglementată, transparentă și onestă, pentru 
a îmbunătăți imaginea publică referitoare la persoanele implicate în această activitate.

Raportul Comisiei de la Veneția asupra rolului actorilor 
extrainstituționali în sistemul democratic

Lobby-ul este „acţiunea indivizilor şi grupurilor private, fiecare cu interese 
specifice şi variate, care încearcă să influenţeze deciziile la nivel politic”. Prin această 
definiție, Comisia subliniază că încercarea de a influenţa poate fi făcută prin diverse 
mijloace, de la discuţii şi prezentări ale unor rapoarte şi până la convorbiri telefonice. 

Astfel, se distinge între o acţiune legitimă şi un act de corupţie: lobby-ul este 
o parte centrală şi legitimă a procesului democratic în cadrul tuturor sistemelor 
democratice liberale. Termenul lobby nu trebuie să se confunde cu termenul corupţie. 
În sprijinul acestei afirmaţii este citat un raport al Transparency International care 
precizează: „corupţia este în mod operaţional definită ca abuzul puterii pentru 
câştiguri private”.

Deși prezența actorilor extrainstituționali reprezintă o manifestare a principiului 
pluralismului într-o societate democratică, participarea acestora la procesul decizional 
20  Popan Simona, op. cit., p.69.
21  http://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do.
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poate ridica probleme de legitimitate, reprezentativitate, egalitate, transparență și 
responsabilitate, ca principii fundamentale ale oricărei democrații. Lobby-ul trebuie 
privit în contextul pierderii încrederii cetățenilor în stat și în instituțiile politice și al 
creșterii nivelului activităților diferitelor grupuri de interese22.

În România, nu există o definiţie general acceptată sau legală a termenului 
lobby. Cu toate acestea, au existat mai multe tentative de a defini lobby atât în spaţiul 
public, cât şi la nivel normativ.

Studiul Institutului pentru Politici Publice din 2010 a preluat definiţia formulată 
în Raportul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei care pune accentul pe 
influenţarea politicilor publice şi a proceselor decizionale de la nivel politic. Un 
raport din 2011 al aceluiaşi think tank, însă, oferă o altă definiţie, în contextul în 
care o lege referitoare la lobby se afla în lucru la Parlament. Astfel, în 2011 pentru 
Institutul pentru Politici Publice, lobby vizează totalitatea acţiunilor derulate de 
o companie în numele unui client şi în baza unui contract comercial acceptat de 
cele două părţi, cu scopul de a influenţa decizia instituţiilor publice. Această nouă 
definiţie exclude activităţile derulate de asociaţiile nonprofit, care, potrivit raportului, 
nu pot fi angrenate decât în campanii de advocacy, deoarece activitatea lor nu este 
una comercială, nu implică reprezentarea unui interes particular al unui client, iar 
finanțarea specifică acestor entităţi nu constituie contract comercial cu scopul de a 
genera profit pentru beneficiar23.

Menționăm că această a doua abordare a fost preluată în proiectul de lege 
Pl-x 581/2010 şi, la nivel pur ştiinţific, se poate pune întrebarea dacă aceasta a 
făcut obiectul unei activităţi de lobby sau de advocacy. Deşi România nu are un act 
normativ unic dedicat în mod special activităţilor de lobby, pe agenda parlamentară 
se află în discuţie două propuneri de acte normative.

Semnalăm, așadar, că alte şapte propuneri legislative referitoare la activitatea 
de lobby, avizate favorabil cu observaţii şi propuneri de către Consiliul Legislativ din 
anul 2000 până în anul 2010, au fost clasate sau respinse definitiv de către Parlament.

Astfel, exemplificăm: propunerea legislativă privind regimul activităţii de 
lobby transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa nr.BP316 din 24.06.2004 
a fost dezbătută în fond de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei 
Deputaţilor şi, urmare a examinării acesteia în şedinţa din 2 februarie 2005, a hotărât 
cu unanimitate de voturi, respingerea acesteia. 

La baza hotărârii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au stat avizele 
negative ale Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi ale Comisiei pentru administraţie 
publică, precum şi punctul de vedere al Guvernului care nu a susţinut promovarea 
iniţiativei legislative, motivat de faptul că adoptarea acesteia ar transforma practicienii 
de lobby în factori autorizaţi ai traficului de influenţă faţă de autorităţile publice, iar 

22  Tănăsescu Simina & all, op. cit., p.41.
23  Moraru Adrian, Transparency in Lobbying in Romania, Institutul pentru Politici Publice, 2011, p.3.
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la nivelul Uniunii Europene nu exista o reglementare a activităţii de lobby, aceasta 
fiind acceptată, de regulă, tacit. 

Un alt exemplu în acest sens îl reprezenta propunerea legislativă privind 
organizarea activităţii de lobby, transmisă de Secretarul General al Senatului cu 
adresa nr.B102 din 23.03.2010, aceasta fiind respinsă de către Senat la 11 octombrie 
2010. Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic din cadrul Camerei Deputaţilor a hotărât cu unanimitate de voturi, la data 
de 24 noiembrie 2010, avizarea negativă a acesteia.

Precizam, pe de altă parte, că propunerea legislativă privind reglementarea 
activităţii de lobby în România relua, în parte, soluţiile legislative cuprinse în 
propunerile anterioare, însă nu mai reglementa prevederi importante referitoare la 
contractul de lobby, forma de organizare a celor care practică activitatea de lobby, 
înregistrare etc.

Consiliul Legislativ a menționat la acea vreme că activitatea de lobby 
reprezintă o problemă nouă în legislaţia noastră, neinstituţionalizată încă, motiv 
pentru care aceasta ridica o serie de aspecte teoretice şi practice cu implicaţii politice, 
juridice şi etice în cele mai diverse domenii şi sectoare de activitate, la nivel central 
şi local, întrucât, aşa cum se propunea a fi reglementată, privea atât activitatea puterii 
legislative cât şi a celei executive, precum şi a autorităţilor administraţiei publice 
locale.

Se recomanda, totodată, o reglementare mai riguroasă şi mai precisă în această 
materie, care să excludă posibilitatea constituirii societăţilor de lobby în factori 
„autorizaţi” ai traficului de influenţă faţă de autorităţile publice cu putere de decizie 
politică şi juridică – Parlament, Guvern, ministere, consilii locale şi judeţene – cărora 
să le determine o anumită conduită în luarea deciziilor. 

Pentru o reglementare adecvată în această materie, se sugera de către aceeași 
instituție, să fie avut în vedere şi modul în care această activitate este organizată şi 
se desfăşoară în alte ţări ale Uniunii Europene sau în ţări cu experienţă în această 
activitate.

Se observă că aceste încercări de definire normativă a conceptului utilizează 
un limbaj împrumutat din terminologia nord-americană (firme, clienţi, oficiali), uşor 
impropriu pentru legislaţia românească. Prioritar, se propune să se reglementeze 
şi să se încadreze fenomenul de lobby şi doar subsidiar să se asigure transparenţa 
activităţilor de lobby. Deşi apărute în contextul mai larg al necesităţii de a asigura 
transparenţa decizională a autorităţilor publice, ele nu vizează în mod clar acest 
obiectiv. În sfârşit, această reglementare pare a se subsuma mai curând abordării 
nord-americane a fenomenului de lobby, de tip hard law, decât celei europene, de soft 
law, dar, în mod paradoxal, nu coincid cu niciuna şi încearcă o tratare exhaustivă care 
aminteşte de experienţele prin care au trecut deja ţări precum Polonia sau Ungaria.

În ceea ce privește Polonia, Legea privind activitățile de lobby la nivelul 
autorităților legislative și executive, intrată în vigoare în 2005, definea activitatea 
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de lobby drept o acțiune legală de promovare ori reprezentare a intereselor unor terți 
menită să influențeze acțiunile autorităților legislative ori executive și care are un 
impact asupra procesului decizional.

Lobby profesional semnifică orice activitate plătită pentru și în numele unei 
terțe părți, cu scopul de a asigura reflectarea pe deplin a intereselor lor în procesele 
decizionale ale autorităților publice.

Legea prevede și unele excepții referitoare la aplicarea acesteia doar lobby-
iștilor profesioniști, toate celelalte categorii de persoane fizice ori juridice, cu sau 
fără scop lucrativ, fiind excluse.

Înregistrarea se face în Registrul lobby-iștilor profesioniști și al firmelor de 
lobby și solicită date de identificare ale persoanei fizice sau juridice care desfășoară 
astfel de activități, tipul de activitate realizată, precum și subiectul abordat24.

Registrul este public, gestionat de autorități publice, monitorizat de Ministerul 
de Interne. Neînregistrarea entităților care au desfășurat activitate de lobby se 
sancționează cu amenzi care variază între 750 şi 12.500 de euro.

În luna februarie a anului ulterior celui de raportare, conducătorii autorităților 
publice pe lângă care au fost realizate activități de lobby oferă publicității în 
Buletinul de informare publică, care este același în care se publică și proiectele 
actelor normative puse în discuție publică, un raport cu privire la acțiunile de lobby 
exercitate pe lângă respectivele autorități. Acest raport cuprinde: lista și descrierea 
subiectelor abordate, lista lobby-iștilor profesioniști implicați, căile de exercitare a 
influenței, deciziile luate de respectiva autoritate în domeniul vizat de lobby-iști, 
personalul propriu implicat în activităţile de lobby.

Rezultat al unui proces de trei ani de consultări și concretizare a unui pachet 
mai larg de măsuri ce au vizat transparența decizională în administrația publică, legea 
nu a produs efectele scontate. Numărul de lobby-iști înregistrați este foarte redus, 
între aceștia neregăsindu-se actori importanți, precum avocați, think tank-uri, ONG-
uri etc. Acest lucru a determinat mediile profesionale relevante să considere că, deși 
legea este în vigoare, rămâne în mare măsură neaplicată. 

Printre dezavantaje se pot enumera: determinarea discriminărilor între diferite 
categorii de lobby-iști care dispun de acces diferit la decidenți; considerarea legii 
drept represivă pentru lobby-iștii profesioniști care au obligația de a se înregistra 
și a accepta supervizarea activității lor, în vreme ce lobby-iștii formal considerați 
neprofesioniști, precum asociații ale oamenilor de afaceri ori grupuri de interese 
profesionale sau ONG-uri, nu au nicio obligație de transparență; definirea prea 
largă a activităților de lobby; instituirea unor obligații excesive de raportare pentru 
autoritățile publice, ceea ce a determinat refuzul acestora de a stabili contacte cu 
lobby-iștii înregistrați, activitatea consultanților specializați fiind îngreunată şi nici 
nu s-au înregistrat rezultate evidente în ceea ce privește transparenţa proceselor 
decizionale de la nivelul autorităților publice; sporirea birocrației, fără a crește 
24  Tănăsescu Simina & all, op. cit., p.45.
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transparența.
În concluzie, activitatea de lobby privind influenţarea proceselor decizionale 

de la nivelul autorităţilor publice trebuie să respecte un set de reguli minimale 
pentru a nu deveni împovărătoare sau chiar nocivă pentru decidenţi şi a nu conduce 
la distorsionarea ori anihilarea democraţiei. De aceea, asigurarea transparenţei 
decizionale la nivelul autorităţilor publice impune cu necesitate şi asigurarea 
transparenţei activităţilor de lobby, indiferent că acest lucru este impus prin norme 
juridice adoptate de stat sau prin reguli de conduită stabilite de comun acord de către 
profesioniştii din domeniu.

 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei constata în 201025 că în 
ultimele decenii s-a observat o scădere dramatică a încrederii cetăţenilor în politică 
într-un număr considerabil de state membre ale organizaţiei regionale, iar acest lucru 
poate fi pus şi pe seama lipsei de transparenţă în activităţile de lobby. Într-o societate 
democratică, cetăţenii au dreptul să cunoască care sunt organizaţiile de lobby ce 
influenţează voturile parlamentarilor şi deciziile autorităţilor publice. Prin urmare, o 
mai mare transparenţă în activităţile de lobby poate responsabiliza şi mai mult actorii 
politici şi restabili încrederea publicului în funcţionarea democratică a puterilor 
publice.
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Abstract

Pornind de la transpunerea sacramentală a unei realități sociale, 
prozatorul Jose Saramago a extras esența -  „Toți tații au fost fii, multi fii 
devin tați, însă unii au uitat ce-au fost, iar celorlalți n-are cine să le explice 
ce vor fi.”, perspectiva care ne ține a privi cu responsabilitate importanța 
cadrului normativ reglementator al imprescriptibilității acțiunii în stabilirea 
paternității copilului născut în afara căsătoriei, cu raportare la normele de drept 
comunitar, dincolo de fluctuațile legislative naționale, astfel conștientizându-
se importanța, chiar și formală, a prezenței tatălui în ansamblul identității 
civile și emoționale a copilului. 
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CORELAȚII ASUPRA DREPTULUI LA FERICIRE  
AL COPILULUI DIN PERSPECTIVA RECUNOAȘTERII 

CARACTERULUI IMPRESCRIPTIBIL AL ACȚIUNII  
ÎN STABILIREA PATERNITĂȚII COPILULUI NĂSCUT 

ÎN AFARA CĂSĂTORIEI 

CORRELATIONS BETWEEN THE RIGHT  
TO HAPPINESS OF THE CHILD FROM  

THE PERSPECTIVE OF THE RECOGNITION  
OF THE IMPRESCRIPTIBLE CHARACTER OF THE 

ACTION IN ESTABLISHMENT OF THE PATERNITY OF 
THE CHILD BORN OUTSIDE THE MARIAGE.
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Recunoscând, dincolo de epoca și regimul juridic incident, caracterul 
imprescriptibil al tuturor acțiunilor în reclamație de stare civilă vom respecta 
o componentă a dreptului la fericire al individului.

Cuvinte cheie: stabilirea paternității, imprescriptibilitate, nediscriminare   

Abstract

Starting from the sacramental transposition of the social reality, the 
writer Jose Saramago has extracted the essence -  “All the fathers were 
sons, but some forgot what they were, as for the others, no one was there to 
explain”, view that makes us watch with responsibility the importance of the 
normative framework regarding imprescriptibility of the paternity action of 
the child born outside marriage, taking the communitary law in consideration, 
beyond the constant changes of the national law, bringing awareness to the 
importance to the father’s presence  for the child’s civil and emotional identity.

Recognising, beyond the era and legal regime, the imprescriptible 
character of all paternity actions we will ensure a fundamental component of 
the right to happiness of an individual.

Keywords: paternity actions, imprescriptibility, nondiscimination

Fără a dezvolta caracteristicile filozofice, sociologice sau teologice ale 
conceptului de fericire, este imperios necesar a-l privi pe acesta pur și 

simplu drept acea stare biologică pozitivă, de confort sufletesc și de stabilitate psihică. 
General antamând, am putea spune, în mod valid, că între termenul de copil și cel de 
„drept la fericire” se conturează o veritabilă simetrie, pentru că a fi copil presupune 
a fi și fericit. Iar unde altundeva am putea vorbi de fericirea copilăriei decât alături 
de părinții care sunt factori de stabilitate și generatori de sentimente, de aspirații, de 
legături psihosociale, singurele care permit copilului să își construiască prezentul și 
viitorul pe matrice sănătoase încărcate de afecțiune, de unitate, de profiluri educative 
și de tradiție. 

Astfel, putem spune că fericirea copilului este determinată de viața de familie 
care reprezintă un veritabil laborator sufletesc aducător de valori și moravuri decente 
care să marcheze viața individului și să îi creeze acea legătură cu trecutul familial 
genealogic și să îl capaciteze în a sădi acel sâmbure necesar urmașilor săi sub forma 
modelelor, exemplelor, valorilor, principiilor și a clișeelor de împlinire, stabilitate și 
personificare a atribuțiilor/funcțiilor parentale. 

Societatea românească, în perioada modernă și contemporană, a perpetuat o 
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viziune arhaică asupra familiei, mai cu seamă, în privința acelor copii născuți în afara 
căsătoriei care, secole la rând, au fost văduviți în drepturi, stigmatizați și categorisiți 
pe o treaptă inferioară celor născuți legitim. Edificatoare sunt consemnările emeritului 
diplomat și jurist Nicolae Titulescu din cursul său de drept civil unde copiii născuți 
în afara căsătoriei își găseau titulatura de copii din flori, bitangi, spuri, copii de gard 
etc. Dacă ar fi să ne întoarcem în timp am putea vedea că, în dezbaterile parlamentare 
ocazionate de modificările codului civil din anul 1906, renumitul jurist și parlamentar 
român Dimitrie Alexandresco arăta că „(…) materia care reglementează condiția 
copiilor naturali împrumutată în mare parte de la codul Caragea, incomplect și 
defectuos în această privință ca și în multe altele, este cu desăvârșire sacrificată de 
legiuitorul nostru și nici nu se știe dacă avem recunoașterea de bună-voe, a cărei 
existență unele tribunale o contestă, deși avem în această privință un text expres, și 
anume art. 48, pe care nu îl putem șterge din cod, cu toate că Vasile Boerescu, unul 
din jurisconsulții cari au luat parte activă la confecționarea legilor noastre, printr-o 
simplă notă pusă sub acest text, afirmă că „din eroare acest text întrebuințează 
cuvântul recunoaștere, de oare-ce legea noastră n-a admis recunoașterea copiilor 
naturali, ci numai legitimarea lor”. Va veni desigur, momentul mult așteptat când 
se va refisui și această parte a codului civil, și când vom înscrie în lege și îngrădi 
principiul cercetării paternității, care era admis în codul Calimach, care este și astăzi 
consacrat în Austria, Germania (art. 1717 din noul Cod), Elveția, Norvegia, Spania 
(art. 135 cod spaniol), Portugalia (art. 130 cod portughez), Englitera și în mai toate 
legislațiile civilisate.”3.

Am folosit termenul de viziune arhaică tocmai în considerarea remarcilor 
pertinente aduse de Dimitrie Alexandresco, la anul 1906, în cadrul dezbaterilor 
parlamentare făcute pe seama modificărilor aduse și necesare la codul civil de la 
1864 prin care era transmis sentimentul de intrigare față de lipsa transpunerii în 
legislația românească a reglementărilor invocatoare existente în legislațiile naționale 
din Austria, Portugalia, Spania, în privința cercetării filiației copilului născut în afara 
căsătoriei, cercetare de altfel prohibită de codul civil cuzist, adoptat după modelul 
codului civil francez de la 1804. 

Literatura juridică a epocii a dat și menținut un caracter minimalizant copiilor 
născuți în afara căsătoriei și utilității existenței instituției cercetării paternității 
recunoscute în favoarea acestora, pornind de la justificarea caracterului imoral 
al aducerii pe lume de către femeie a unui copil în orișice alt context decât cel al 
căsătoriei, astfel legiuitorul dorindu-și a încuraja căsătoriile dar și protejarea așa zisei 
familii legitime care, prin edictarea acestei interdicții legale, era ferită de scandaluri 
și tulburări, fiind protejată și latura economică a familiei sub aspect succesoral. 
Această interdicție a avut un puternic caracter retrograd etichetator sub aspect social, 
văduvitor sub aspectul dreptului la imagine, identitate, viață, atingere materializată 
prin construirea unei imagini publice defăimătoare – de bastard, copil din flori, 
3   G.I. Demetriu, Drept civil, tipografia ”Alexandru Codreanu”, Focșani, 1906, p. 9

UNIVERS JURIDIC



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/2018180

șpur etc., imposibilitatea realizării legăturii juridice cu tatăl biologic și de aici lipsa 
dreptului și pârghiilor necesare pentru a beneficia de desăvârșirea identității sale 
civile în privința purtării numelui de familie al tatălui biologic, al nașterii dreptului 
de moștenire al acestuia etc.

Din perspectiva dreptului la viață, interzicerea cercetării paternității copilului 
născut în afara căsătoriei este notorie lipsa implicării materiale, sufletești și fizice a 
celui care a zămislit copilul în calitatea sa de tată biologic, neimplicare permisă de 
indiferența și lejeritatea legiuitorului, dar care, în plan practic, de cele mai multe 
ori, a însemnat creșterea copilului doar de către mamă în condiții de austeritate, 
stigmatizare socială și de imposibilitate a valorificării și sporirii aptitudinilor native 
ale copilului. Când vorbim în acest context de condiții austere, vorbim de preluarea 
funcțiilor paterne doar de către mamă, vorbim de prezența permanentă a acesteia 
lângă copil cu îndeplinirea funcțiilor sale biologice de mamă, sub condiția procurării 
celor necesare sub aspect material și alimentar, dar și sporirea minimală a condițiilor 
locative și a sănătății fizice și psihice a copilului. 

Renumitul clinician pediatru ieșean, doctor Anton Teodor, recunoștea, 
în cadrul unei susțineri publice universitare, faptul că noul născut abandonat în 
spital, față de cel al cărei mamă îl alăptează la termen, prezintă un comportament 
atipic și o exteriorizare a unei tristeți generate doar de condiția sufletească. Doar 
privind chestiunile de rigurozitate legală, abstractă, prin prisma simțămintelor 
specifice epocii biologice a copilăriei, vom putea înțelege că instituirea pragurilor 
și termenelor de prescripție pentru acțiunile judiciare care au ca obiect stabilirea 
paternității copilului născut în afara căsătoriei, reprezintă îngrădirea dreptului la 
viață, identitate, dar și a posibilității sufletești  de a-și cunoaște autorul și de a le 
fi recunoscut acestora un cadrul de coerciție etatică care să permită posibilitatea 
revenirii la normal peste timp și de derulare a unor raporturi improprii de familie, 
raporturi care să înlăture etichetarea publică și sentimentele de excluziune socială, 
de auto-învinovățire și de regres psiho-afectiv.4

Lipsa tatălui în copilăria timpurie a individului îl predispun pe acesta la 
dezvoltarea unor viitoare tulburări de externalizare, cu consecința dezvoltării 
comportamentelor criminale, tatăl, chiar și nerezident, jucând un rol important în 
dezvoltarea comportamentului prosocial al copilului și adolescentului.5

Sub aspect politico-juridic, perioada puterii politice socialiste și cea a 
democrației post-decembriste, în ceea ce priveşte succesiunea reglementărilor date 
instituției stabilirii paternității, a cunoscut trei momente:

- intrarea în vigoare a formei inițiale a art. 60 C. fam., la 01.02.1954, prezență 
normativă păstrată intactă până la adoptarea Legii nr. 288/2007, interval care limita 
4  CONGRESUL INTERNAŢIONAL ”PREGĂTIM VIITORUL PROMOVÂND EXCELENŢA” organizat sub 
egida Universității „Apollonia” din Iași, 1 – 4 martie 2018,  ediția a XXVIII-a, Iași, Secțiunea științele comunicării, 
poziția 10.
5  Mona Maria Pivniceru, Cătălin Luca, Interesul superior al copilului, Editura Hamangiu, București, 2016, pag. 
169
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posibilitatea de exercitare a acţiunii în stabilirea paternității copilului născut din afara 
căsătoriei în termen de un an de la data naşterii acestuia, cu arătarea unor ipoteze 
limitative în textul alin. 2 şi 3, în privința momentului de la care începe să fie socotit 
termenul de prescripție;

- publicarea in Monitorul Oficial la 05.11.2007 și intrarea în vigoare la 
08.11.2007 a Legii nr. 288/2007, care a completat și modificat art. 60 C. fam., prin 
art. I pct. 5, reglementând caracterul imprescriptibil al acţiunii aparţinând copilului pe 
timpul vieţii acestuia, prevedere ieșită din vigoare la data de 30.09.2011, data intrării 
in vigoare a noului cod civil. În privința reglementării sferei de aplicare, legiuitorul 
a prescris, prin art. II al Legii nr. 288/2007, drept destinatari inclusiv copii născuți 
înainte de 08.11.2007, chiar dacă cererea este în curs de judecată, drept care a dăinuit 
până la declararea neconstituționalității acesteia prin decizia nr. 1345/9.12.2008 a 
Curții Constituționale.

- ieșirea din vigoare a Codului familiei ca urmare a abrogării sale prin Legea 
71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Noul cod civil, 
unde regăsim în norma art. 427 alin. 1 recunoașterea  imprescriptibilitatea acțiunii 
în stabilirea paternității promovată de copil, incidentă tuturor copiilor născuţi după 
data de 01.10.2011, așa cum reiese din interpretarea art. 47 din Legea nr. 71/2011, 
reglementare valabilă și  în prezent.

Dispoziția legală aplicabilă în materia stabilirii paternității apreciem că trebuie 
tratată din perspectiva că efectele nașterii determină și mențin o situaţie juridică reală, 
obiectivă, și persistentă în timp, care traversează normele juridice până la momentul 
accesării efective a instanțelor judecătorești, fiind o stare de fapt și de drept care  
dăinuie pe întreaga durată a vieţii copilului, iar prevederea legală în vigoare este 
cea sub care se supune, momentul naşterii nu poate constitui o cauză și un temei 
justificativ rezonabil şi obiectiv în a stabili o partajare a dreptului accesului nelimitat 
la acest tip de acțiune în reclamație de stare civilă. 

Aplecându-ne asupra jurisprudenței recente, vom regăsi o viziune majoritară 
îndreptată către admiterea excepției prescripției dreptului material al acțiunii în 
stabilirea paternității copilului născut în afara căsătoriei, reținându-se în toate 
situațiile în care apărarea se prevalează de căderea în desuetudine a vechilor norme 
din Codul familiei prin prisma reglajelor produse prin adoptarea noului cod civil, 
mai precis prin conținutul textelor normative ale art. 100, 424, 425 și 426 N.C.C., 
faptul că nu sunt incidente nașterilor produse anterior datei de 1 octombrie 2011, 
data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, raportat la dispozițiile art. 47 din Legea 
nr. 71/2011 privind punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 noul cod civil, ”(...) 
stabilirea filiaţiei, tăgăduirea paternităţii sau orice altă acţiune privitoare la filiaţie 
este supusă dispoziţiilor Codului civil şi produce efectele prevăzute de acesta numai 
in cazul copiilor născuţi după intrarea lui in vigoare”6.

Chestiunea de drept ivită implică o viziune care determină o depășire a pragului 
6  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/129268, accesat la data de 24.03.2018, ora 16:31
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normativ național, respectiv a perpetuării condiției arhaice și discriminatorii specifică 
în această materie legiuitorului român, căutând atragerea normelor de drept comunitar 
care, direct ori prin interpretare analogică, pot determina soluții viabile pentru 
primarea realității biologice în raport de formalismul limitat de termene și mecanisme 
anacronice. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a privit tranșant această problemă 
de formalism abia în anul 20167, când a realizat o analiză comprehensibilă cu privire 
la parcursul legislativ românesc în materie pe care o redăm parțial, astfel: „În această 
privință, trebuie remarcat faptul că legea aplicabilă în prezenta cauză, prevedea un 
moment obiectiv ca dată a începerii curgerii termenului de prescripție de un an, și 
anume ziua nașterii reclamanților. Astfel, prevederile Codului familiei în vigoare la 
momentul nașterii reclamanților protejau interesele unui copil a cărui mamă sau 
reprezentant legal a introdus o acțiune în stabilirea paternității în termenul legal. Cu 
toate acestea, Codul familiei nu conținea nicio prevedere  pentru persoanele aflate în 
situația reclamanților, ale căror mame nu au introdus o astfel de acțiune în termenul 
legal.

Prin urmare, reclamanții au fost dependenți de grija mamei lor sau a 
reprezentantului  legal de a introduce o acțiune în stabilirea patenității, aceștia 
neavând posibilitatea de a introduce personal o astfel de acțiune. Dacă primului 
reclamant, dl Călin, i s-a opus prescripția dreptului la acțiune din cauza inactivității 
mamei sale, același lucru s-a întâmplat și în cazul dnei Moldovan, a cărei mamă nu 
a urmat în mod corespunzător procedura internă. Curtea consideră că, în principiu, 
perioada de un an existentă în legislația românească nu este derezonabilă din punct 
de vedere al duratei sale. Cu toate acestea, dies a quo este problematică, deoarece, 
în aceste cazuri, termenul de prescripție curge într-o perioadă care nu permite 
copilului să „acopere” lipsa de acțiune a mamei sau a reprezentantului legal în 
timpul minorității sale.  CEDO observă că dreptul intern nu prevede nici o excepție, 
care ar permite părților interesate să introducă la majorat o acțiune în stabilirea 
paternității sau într-o anumită perioadă de timp după intrarea în vigoare a Legii 
nr 288/2007. În plus, Curtea observă că reiese din hotărârea Curții Constituționale 
din 9 decembrie 2008, precum și din deciziile instanțelor naționale că o pondere 
mai mare a fost acordată interesului general reprezentat prin securitatea juridică, 
precum și drepturilor și intereselor concurente ale tatălui și ale familiei sale, în 
detrimentul dreptului reclamanților de a-și cunoaște originile. Curtea consideră că 
o restricție radicală privind dreptul reclamanților de a formula acțiunea în stabilirea 
paternității solicită din partea instanțelor din România o evaluare comparativă a 
intereselor. Curtea notează că, în respingerea acțiunilor reclamanților, instanțele 
naționale nu au luat în considerare, în nici un moment, dreptul reclamanților de a-și 
cunoaște originea și a avea stabilită paternitatea.

Într-adevăr, în hotărârea sa din 9 decembrie 2008, Curtea Constituțională 
7  http://www.legal-land.ro/cedo-cauza-calin-si-altii-impotriva-romaniei-modul-de-aplicare-a-dispozitiilor-re-
feritoare-la-prescriptia-dreptului-la-actiunea-in-stabilirea-paternitatii-contravine-conventiei/, accesat la data de 
24.03.2018, ora 16:53
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nu a examinat interesele persoanelor aflate în situația reclamanților și a decis că 
prevalează principiul neretroactivității dreptului civil fără a stabili un echilibru 
între interesele în cauză. Deși este adevărat că Curtea Constituțională este garantul 
constituționalității legilor și principiului neretroactivității dreptului civil, Constituția 
prevede protecția vieții private și aplicarea prioritară a dispozițiilor internaționale, 
astfel încât o echilibrare a acestor interese ar fi putut conduce la o dezbatere pe 
plan intern. Ulterior, instanțele naționale au urmat decizia Curții Constituționale. 
În opinia CEDO, nu a fost demonstrat în mod suficient modul în care interesul 
general de a proteja securitatea juridică a legăturilor familiale sau interesele tatălui 
prezumtiv prevalează asupra dreptului reclamanților să aibă cel puțin o șansă de 
a-și stabili legal paternitatea. În acest sens, Curtea reamintește că Convenția nu 
garantează drepturi teoretice și iluzorii, ci drepturi practice si efective.

În plus, Curtea observă evoluția legislației românești în domeniul filiației, o 
evoluție care este favorabilă prevalenței realității biologice asupra ficțiunii juridice. 
Astfel, potrivit noului Cod civil, acțiunea în stabilirea paternității este imprescriptibilă 
pe tot parcursul vieții copilului. Cu toate acestea, ca urmare a deciziei Curții 
Constituționale din 9 decembrie 2008, reclamanții nu ar putea beneficia de evoluția 
dreptului român.

Având în vedere cele de mai sus, și chiar și ținând cont de marja de apreciere de 
care dispune statul, Curtea consideră că instanțele naționale nu au reușit să găsească 
un echilibru just între diferitele interese aflate în joc și, prin urmare, ingerința în 
dreptul reclamanților la respectarea vieții private nu a fost proporțională cu scopul 
legitim urmărit.”8 

Plecând din acest punct dat de motivarea Curții și având în vedere principiul 
jus est ars boni et aequi9, respectiv regula potrivit căreia legea veche este ținută să 
respecte suveranitatea celei noi - iar, astfel, legea nouă capătă forță de reglementare 
și față de toate acele elemente de fapt care reprezintă facta pendentia sau facta futura 
(repercusiunile viitoare ale raporturilor juridice anterioare), am putea considera în 
mod just că interesul juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei, care doresc să-
şi clarifice statutul civil pe cale judiciară în sensul stabilirii filiaţiei acestora faţă 
de presupusul tată biologic reprezintă o autentică împrejurare juridică obiectivă 
care, sub aspect temporal, nu a fost consumată sub imperiul legii vechi, astfel că 
modificarea art. 60 alin.4 Codul familiei din 8.11.2007 are în vedere toate categoriile 
de persoane vizate la momentul intrării sale în vigoare, ca expresie a principiului 
aplicării imediate a legii civile, noi nefiind în prezența unei derogări legale exprese, 
așa cum regăsim în raport de noul cod civil unde art. 47 din Legea nr.71/2011 prescrie 
clar destinatarii prevederilor în materia acțiunilor în reclamație de stare civilă.

A accepta opinia potrivit căreia dreptul material al acțiunii în stabilirea 
8  http://www.legal-land.ro/cedo-cauza-calin-si-altii-impotriva-romaniei-modul-de-aplicare-a-dispozitiilor-referi-
toare-la-prescriptia-dreptului-la-actiunea-in-stabilirea-paternitatii-contravine-conventiei/ - accesta la 23.03.2018, 
ora 16:45
9  Celsius considera dreptul drept arta binelui și a echității.
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paternității are caracter  imprescriptibil doar pentru acei copii născuți după intrarea în 
vigoare a normei modificate din Codul familiei, excluzându-i ca destinatari pe aceia 
care, fiind în viaţă, sunt născuţi in intervalul temporal precedent datei de 8.11.2007, 
echivalează cu legitimarea unei discriminări pentru categorii de persoane aflate într-o 
situaţie juridică analoagă, distincția fiind dată doar de momentul nașterii.

Rolul legiuitorului este vital în adaptarea normelor statului în dependență 
de realitățile sociale contemporane, de complexitatea acestora și de repercusiunile 
opreliștilor puse prin instituirea unor prescripții și decăderi, astfel că frecventa 
susținere și interpretare dată de majoritatea instanțelor de judecată în sensul că 
această prefacere legislativă şi, implicit norma completatoare nu poate fi incidentă 
retroactiv și categoriei de copii născuţi anterior intrării în vigoare, nu pot fi primite, 
privind prin optica constantă a CEDO exprimată față de esența evoluției legislative, 
în balanță cu cerința unei justificări rezonabile şi obiective.

A gândi în direcția că aceeași categorie de cetățeni aflată într-o situație de 
fapt identică poate fi supusă unei reglementări opuse în extrem doar prin prisma 
criteriului momentului nașterii, unei părți fiindu-i recunoscută facultatea de a-și căuta 
și stabili oricând paternitatea, iar celeilalte limitându-i această posibilitate, chiar dacă 
la nivel generic, tu, stat, recunoști un caracter imprescriptibil acțiunilor în reclamație 
de stare civilă, echivalează cu o încălcare a art. 16 din Constituția României, a art. 7 
din Declaratia Drepturilor Omului și a art. 8 din Conventia Europeană a Drepturilor 
Omului. 

Această conduită jurisprudențială și normativă sfidează obligaţia pozitivă 
a statului de a-şi forma şi adopta o legislație aptă să asigure respectarea egală a 
drepturilor resortisanților săi, cu obligaţia corelativă negativă de a se abţine de la 
orice normă și tratament care generează discriminări, potrivit art. 14 din CEDO.

Instituirea inițială a termenului de prescripție de un an al acţiunii a fost 
justificată, sfidând regulile moralei, că doar în acest mod se determină un interes sporit 
în stabilirea statutului familial al persoanei, doar astfel copilul având posibilitatea de 
a beneficia efectiv de efectele juridice ale filiației şi implicit ale rudeniei.

Această justificare este contrară tradiției juridice a statelor cu democrații 
consolidate și jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie, 
teoreticienii10 11 fiind consecvenți în a susține caracterul imprescriptibil al acţiuni 
în stabilirea paternității copilului născut în afara căsătoriei. arătând că doar această 
opţiune este morală, legitimă și pe deplin justificată în susținerea realității biologice 
în actele și faptele de stare civilă, pe de o parte, iar pe de altă parte, ca mod de 
materializare a principiului interesului superior al copilului, precum şi a dreptului 
acestuia de a-şi căuta ascendența și descendenţa, fără a fi făcută vreo distincție între 
copilul minor şi cel major, ambii având acelaşi interes în a-şi stabili paternitatea în 
10  https://dadsdivorce.com/articles/is-there-a-statute-of-limitations-to-establish-paternity-in-child-support/ - acce-
sat la 23.03.2018, ora 18:51
11  https://www.uakron.edu/law/lawreview/volumes/v48/issue2/3%20-%20Browne%20Barbour%20-%20
p263%20-%20FINAL%20NO%20HEADER.pdf - accesat la 23.03.2018, ora 20:09
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dependenţă de veritatea biologică.
Voința și capacitatea puterii legiuitoare este ținută, într-un stat de drept, de 

obligația de a ocroti omul, în deplinătatea și complexitatea sa, inclusiv sub aspectul 
conformității depline a indentității sale, însă a impune și menține un regim diferenţiat 
al prescripţiei, pornind de la repere fundamentate exclusiv pe direcțiile marxist-
leniniste, constituie o veritabilă discriminare, stare legitimată, în mod surprinzător, 
de instanța de contencios constituțional prin pronunțarea Deciziei nr. 755 din 
24/06/2008 (a se vedea și nr. 1345/2008), referitoare la admiterea excepției de 
neconstituționalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 4/1953 – Codul familiei12, care a ignorat necorespunderea 
rigorilor inițial instituite cu realitățile contemporaneității.

Subiectul copiilor născuţi în afara căsătoriei, din perspectivă juridică, care au 
interesul în a-și căuta realul statut civil prin recunoașterea judiciară a filiaţiei lor 
faţă de un anumit bărbat, reprezintă în mod evident o realitate juridică concretă și 
permanentă care nu se consumată sub legea veche. Modificarea adusă textului art. 60 
alin. (4) din Codul familiei, la data de 8.11.2007, are ca destinatar toate categoriile de 
persoane în viață la data intrării în vigoare a Legii nr. 288/2207 considerate din punct 
de vedere civil drept „copil din afara căsătoriei”, în virtutea principiului aplicării 
imediate a legii civile, în lipsa unei derogări legale exprese, așa cum regăsim astăzi 
în textul art. 427 N.C.C..

Dând eficiență principiului „ubi lex non distinguit, nec nos distinguere 
debemus”, în mod corect, am putea susține că modificarea arătată este de aplicare 
imediată, în raport cu orice destinatar al normei respective, implicit și în raport cu  
persoanele născute sub legea veche, de vreme ce legiuitorul nu a vrut să deroge de la 
principiul aplicării imediate a legii.

Istoricește există precedentul Decretului nr. 130/1949 pentru reglementarea 
condiţiunii juridice a copilului natural pus în oglindă cu novatorul Cod al familiei 
(1956), care reglementa posibilitatea cercetării judecătoreşti și a paternităţii acelui 
copil născut in afara căsătoriei, posibilitate reglementată, la acel moment, și față de 
copii născuţi anterior intrării în vigoare a Codului, dat fiind că vechea reglementare 
-art. 307 Cod civil, nu permitea cercetarea judecătorească a paternităţii copilului 
născut in afara căsătoriei, epocă în care literatura juridică şi jurisprudența au dat 
eficiență legii noi, cu argumentul valabil și astăzi că faptul procreării chiar dacă s-a 
consumat în întregime în trecut, raportul de filiaţie dintre tată şi al său posibil copil 
are caracterul unei stări de fapt cu caracter permanent (cu titilu  de  facta praeterita), 
sub aspectul timpului, stare cuprinsă sub imperiul legii noi care o reglementează 
exclusiv ca pe un fapt actual.

Sub aspect procesual se ignoră regula promovată consecvent de doctrină și 
practică în sensul că în privința dreptului material la o anume acțiune în reclamație 
de stare civilă acesta trebuie să fie recunoscut tuturor cetățenilor aflaţi în situaţii 
12  https://www.juridice.ro/47410/decizie-755-2008.html - accesat la 23.03.2018, ora 24:41
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juridice analoage, dincolo de repere formale, fără a se susține încălcarea principiului 
neretroactivității legii civile, orice situație contrară constituind o violare a normelor 
prescrise de art. 8 şi art. 14 ale Convenţiei Europeane a Drepturilor Omului.

Cauza Călin și alții vs România a adus lumină în cauzele de paternitate unde 
subiecții procesuali activi erau persoane născute anterior anului 2008, poziționând 
dorinţa de a determina certitudinea juridică în relaţiile de familie în primul plan al 
ordinii juridice naționale, înlăturând prioritizarea termenelor și favorizând echilibru 
just între drepturile şi interesele omului, inclusiv în completarea identității sale civile, 
familiale și sufletești. Cunoașterea realității biologice prevalează realităţii juridice 
formale, doar în acest fel asigurarea efectivă a vieţii private şi de familie devine reală, 
în ființă, greșită fiind viziunea de sorginte medievală și nou marxist leninistă care 
pune pe o poziție de superioritate aparențele şi drepturile/interesele subiective ale 
prezumtivului tată şi ale familiei sale, în defavoarea dreptului copilului de a-și stabili 
filiația față de al său tată, dreptul său de a beneficia de sprijin din partea acestuia, 
chiar și apelând la forța coercitivă a statului, de a-i fi dezvăluite și de a dezvălui 
public originile sale.

Limitarea determinată de menținerea termenului de prescripție pentru acei 
copii născuți anterior anului 2008 reprezintă o îngrădire a accesului liber la justiție, 
la un proces echitabil prin care să îi fie recunoscută posibilitatea să propună și 
administreze probe științifice, utile, obiective, pertinente şi concludente, apte să 
conducă la aflarea adevărului, constituind o stare de discriminare, în sensul art. 14 
din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, față de acele categorii de persoane 
aflate în situaţii juridice analoage.

Tratând acest important subiect exhaustiv și încercând a determina un răspuns 
ferm problematicii tratate, opinăm că  orice acţiune judiciară de stabilire a paternității 
copilului născut în afara căsătoriei, cu referire la prevederile art. 8 şi 14 ale 
Convenției Europene a Drepturilor Omului și ale art. 20 din  Constituţia  României, 
este imprescriptibilă, indiferent de momentul nașterii subiectului activ al acesteia, 
cum de altfel s-a și pronunţat C.E.D.O. în cauza Phinikaridou vs. Cipru (anul 2007).
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Astrid Isabela BOGDAN1

Abstract

Regardless of any topic we focus on, we must bear in mind that the 
analysis through the angle of responsibility and liability is essential.

We have decided to focus our attention on the most important, perhaps, 
element for any novice who starts studying the law - the Latin maxim „ Let 
justice be done, and the world perish „.

In a broad sense, indifferently about what field we would speak, we have 
to recognize the merits of history, more precisely, to carry out a historical 
analysis of the field in question. In this way, we can talk about a fair analysis.

Keywords: just, justice, responsability, fairness, action at law

Rezumat

Indiferent asupra oricărei teme ne-am concentra atenția, trebuie să 
avem în vedere că o analiză prin prisma responsabilității și a răspunderii este 
esențială.

Noi am decis să ne canalizăm atenția asupra celui mai important, poate, 
element pentru orice novice ce pornește în a studia dreptul – dictonul latin ,,să 
se facă justiție, de-ar fi să piară lumea”. 

Lato sensu, indiferent despre ce domeniu am vorbi, trebuie să 
recunoaștem meritele istoriei, mai precis, realizarea unei analize istorice a 
domeniului în speță. În acest fel, putem, astfel, vorbi despre o justă analiză.

Cuvinte-cheie: just, justiție, răspundere, dreptate, proces)
<?>  Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania, astrid.isabela@yahoo.com

FIAT JUSTITIA, 
PEREAT MUNDUS
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Prolegomene

Necesitatea unui studiu centrat pe o temă atât de controversată, complexă 
și generoasă precum dictonul latin ,,să se facă justiție, de-ar fi să piară 

lumea” a reprezentat o adevărată provocare pentru noi, ținând seama de numeroasele 
spețe din practică ce își lasă din ce în ce mai adânc amprenta în jurisprudența 
noastră, dar și la nivel mondial.

De-a lungul studiului nostru, ne-am canalizat atenția pe o analiză cât mai 
amplă din punct de vedere istoric, filosofic și juridic, analizând și o schiță în extensie 
a doctrinei, precum și a unor studii de caz ce ne-au trezit și mai mult setea de 
cunoaștere. 

Așadar, acest studiu reprezintă doar incipitul unei ample cercetări pe care ne-
am propus să o dezvoltăm pe viitor cu privire la acest aspect. 

Apariția și evoluția dictonului

Acest vechi dicton latin se traduce prin ,, să se facă justiție, de-ar fi să piară 
lumea”2.

La baza acestui dicton, stă povestea, transmisă de Seneca, unui preot pe nume 
Piso, ce a condamnat la moarte un cetățean pentru omor. Înainte de executarea 
acestuia și-a făcut apariția persoana ce se presupunea a fi cu adevărat vinovată de 
crimă. Nedumerit, comandantul nu a mai executat sentința și a trimis cazul lui Piso, 
pentru ca acesta din urmă să decidă. În această situație, preotul Piso, care exercita și 
funcția de judecător, i-a condamnat pe toți trei la moarte. Pe primul pentru că era deja 
condamnat, pe ofițer pentru că nu a executat sentința definitivă a justiției, iar pe cel 
de-al treilea, deoarece era responsabil pentru moartea celor doi. 3

Având în vedere cele întâmplate, Seneca a exclamat:
,,Fiat justitia, pereat mundus”
Prin această reacție, Seneca atrage atenția asupra unei puteri ce a devenit 

abuzivă, precum și a unei legislații lipsite de valori morale, juste.
De-a lungul timpului, omul a fost îndemnat să ocrotească valorile sociale. 

Astfel, activități specifice s-au format și dezvoltat. Spre exemplu, apariția filosofiei 
reprezintă un aspect fundamental pentru noi, deoarece din filosofie s-a desprins, 
practic filosofia dreptului. 

Așa cum afirmă și I. Kant, ,, dreptul este, deci, întruchiparea condițiilor în care 
voința unuia poate fi unită cu voința celuilalt, după o lege universală a libertății”. 
Principiul universal al dreptului este următorul:
«Fiecare acțiune este justă dacă datorită ei sau a maximei sale, coexistă libertatea 
2 https://www.telegrafonline.ro/confuzius--fiat-justitia-et-pereat-mundus, accesat online în data de 13.09.2018
3  https://www.telegrafonline.ro/confuzius--fiat-justitia-et-pereat-mundus, accesat online în data de 13.09.2018
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voinței fiecăruia cu libertatea fiecăruia după o lege universală»4.

Scurtă privire istorică asupra termenului de dreptate

,, Dreptatea este virtutea de căpătâi a unei societăți”5

                                                                         John Rawls 

Termenul de dreptate este definit ca fiind ,,un concept în temeiul căruia se 
aprobă sau se dezaprobă, pe baza unor criterii etice și juridice, obiceiurile, faptele, 
comportamentul oamenilor și legile existente într-o epocă dată, precum și acțiunile 
popoarelor și a statelor” 6.

Încă din cele mai vechi timpuri, omul a fost o ființă puternică și, deopotrivă, 
sensibilă, una din cele mai întâlnite nevoi, fiind aceea de apărare, potrivit teoriei lui 
Abraham Maslow 7. Astfel, putem afirma că acesta a fost preocupat ca nevoile de 
siguranță și integritate a bunurilor și a acestora, implicit, să fie asigurate. Practic, 
putem spune că acest aspect este cel mai important, bineînțeles, după nevoile primare. 

Dacă am face o scurtă incursiune în istorie, am observa faptul că orice 
comunitate a considerat, în linii mari, dreptatea un element crucial pentru viitorul 
oricărei așezări. Spre exemplu, dacă observăm evoluția perioadei pre-statele, am 
realiza că oamenii i comunitățile se bazau pe o formă a relațiilor de conflict. Practic, 
aceștia apelau, deseori, la răzbunare pentru a rezolva conflictele ce apăreau. Treptat, 
au realizat că nu este benefică o asemenea abordare și au optat pentru o răzbunare 
restrânsă, cunoscută sub denumirea de ,, regula talionului ce era exprimată prin 
formula ,, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte8’’. 

Începând cu epoca statală, funcția de apărare devine un element de bază al 
statului. Practic, ,,apărarea valorilor sociale împotriva faptelor periculoase a devenit 
o funcție importantă a statului9’’, ce s-a păstrat până în zilele noastre.

 
Apariția și evoluția judecătorului

Prin termenul de judecător se înțelege, potrivit dicționarului, ,,funcționar de stat, numit sau ales, care soluționează 
pe calea justiției procesele prin pronunțarea unei hotărâri10”. 

Dacă, în Antichitate, judecător putea fi orice cetățean de sex masculin, într-un 
proces de interes public, precum procesul lui Socrate, treptat, lucrurile s-au modificat. 

Din punct de vedere biblic, ,,judecătorul este cel ce se află între Dumnezeu 
4  Pohoață Gabriela, Gândirea filosofico- juridică în texte, Editura Pro Universitaria, 2008, p. 5.
5  http://enciclopedie.citatepedia.ro/index.php?c=dreptate, accesat online în data de 13.09. 2018.
6  https://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=1934, accesat online în data de 14.09.2018.
7  https://pavelionut.eu/nevoile-omului-definite-de-piramida-lui-maslow/, accesat online în data de 14.09.2018.
8  Mitrache Constantin, Mitrache Cristian, Drept penal român. Partea generală., Ediția a II-a revăzută și adăugită, 
Editura Universul Juridic, București, 2016, p. 27.
9  Ibidem, p. 28.
10  https://dexonline.ro/definitie/judec%C4%83tor, accesat online în data de 14.09.2018.

UNIVERS JURIDIC



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/2018190

și oameni (…). Prima mențiune cu privire la existența judecătorilor este o delegare 
a responsabilități pe care Ietro i-a sugerat-o lui Moise în cartea Exodul (ieșirea 
evreilor din sclavie) capitolul 18 din Biblie. Moise a ales oameni destoinici (…) și 
i-a pus căpetenii peste popor (…). Judecătorii au fost întâi căpetenii ale poporului, 
conducând poporul11’’.

În zilele noastre, ,,dreptul este nu numai un produs al vieții sociale, ci și un 
modelator al acesteia”�, iar tocmai din acest motiv putem afirma că responsabilitatea 
și răspunderea judecătorului prinde noi și noi forme. Practic, educarea acestuia 
reprezintă un element vital, aidoma, și practicienilor din Antichitate. Cu toate acestea, 
un element fundamental de remarcat constă în comunicarea mult mai accentuată 
între opiniile judecătorilor din diferite state. Cu alte cuvinte, putem afirma că această 
interdependență dintre comunitățile ce au renunțat la zidurile mai mult sau mai puțin 
vizibile ce le încorsetau, ajută la respectarea dictonului latin..

,,Fiat justitia, pereat mundus”

Concluzii

Așadar, luând acest dicton într-o analiză mai amplă, constatăm, cu alte cu-
vinte, că cel ce a afirmat această idee a pus mai presus de existența sa și a întregii 
lumi, justiția. Practic, putem afirma că justiția este ridicată la un rang suprem, înde-
părtând chiar existența lumii. Materialele care au stat la baza acestei lucrări sunt, în 
mare măsură, parte a doctrinei la nivel intern, însă acestea, putem afirma, reflectă 
necontenit și influențele primite, de-a lungul timpului, din exterior.

Pe lângă o eventuală colaborare mai strânsă la nivel extern, considerăm ne-
cesare și diverse programe de informare cu privire la acest domeniu, deseori, prea 
puțin cunoscut.

,, Dacă nu există oameni egali, nu vor exista lucruri egale�’’
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Rezumat

Prezentul articol defineşte instituţia căsătoriei, cadrul juridic, trăsăturile  
şi caracterele acesteia. Statul este direct interesat în apărarea căsătoriei şi 
a familiei şi, de aceea a reglementat modul în care se realizează divorţul, 
astfel vom regăsi motivele pentru care se poate deface căsătoria şi căile de 
desfacere a căsătoriei, respectiv, pe cale judecătorească, administrativă şi 
notarială, precum şi efectele de ordin psihologic apărute atât la soţi cât şi la 
copii în urma divorţului.

Cuvinte-cheie: căsătoria, caracterele căsătoriei, trăsăturile căsătoriei, divorţul, 
motivele de divorţ, căile de  desfacere a căsătoriei, efectele psihologice aparute 
în urma divorţului

Abstract

This article defines the institution of marriage, the legal framework, 
its features and its characters. The state is directly interested in defending 
marriage and family and therefore regulates how divorce is done. We will 
find the reasons of getting divorce and the ways respectively, by court, 
administrative and notary, as well as the psychological effects of both spouses 
and children following divorce.

Key words: marriage, the characteristics of marriage, the features of marriage, 
divorce, reasons for divorce, ways of getting divorced, the psychological 
effects of divorce
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Consideraţii generale privind instituţia căsătoriei

La baza celei mai importante forme de comunitate umană se află familia. 
Instituţia familiei a constituit şi constituie obiectul de cercetare 

al mai multor ştiinţe, cum sunt: sociologia, istoria, biologia, psihologia, medicina, 
filozofia, religia şi, nu în ultimul rând, dreptul. 

Fiecare dintre acestea analizează familia ca formă de comunitate umană sub 
aspectele ce interesează domeniul lor.

Din punct de vedere juridic, familia a fost definită de mai mulţi autori fie ca 
desemnând „grupul de persoane între care există drepluri şi obiigaţii ce izvorasc din 
căsătorie, rudenie (inclusiv adopţie), precum şi din alte raporturi asimilate relaţiilor 
de familie” 1 , fie ca „formă juridiceşte recunoscută de convieţuire a unor persoane 
legate prin căsătorie şi rudenie şi care generează între membrii ei relaţii complexe: 
biologice, etico-spirituale, economice, juridice, culturale etc”. 2

Familia este o realitate biologică, prin uniunea ce se realizează între bărbat şi 
femeie, precum şi prin procreaţie; este o realitate socială, pentru că reprezintă cadrul 
comunităţii de viaţă şi de interese a celor ce o compun, uniţi prin esenţa morală 
a căsătoriei şi prin descendenţa într-un model unic al solidarităţii umane; este o 
realitate juridică, fiind recunoscută şi ocrotită juridiceşte. 3

Dacă vorbim despre dimensiunea juridică a familiei, direcţiile principale ale 
intenţiilor normative pot fi considerate următoarele: protejarea familiei ca entitate 
socială, inclusiv prin stabilirea cerinţelor legale care să asigure accesul la un asemenea 
statut; stabilirea drepturilor şi îndatoririlor reciproce dintre membrii familiei.

Sub primul aspect, potrivit Constituţiei României, autorităţile publice respectă 
şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată, familia se întemeiază pe căsătoria liber 
consimtiţă între soţi, statul ocroteşte căsătoria şi familia, familia având la bază 
căsătoria liber consimţită între soţi, condiţiile de fond şi de formă ale încheierii 
actului juridic al căsătoriei fiind stabilite riguros.

Sub cel de-al doilea aspect, al reglării relaţiilor din interiorul familiei, Legea 
funda mentală proclamă principiul egalităţii soţilor, precum şi dreptul şi îndatorirea 
acestora de a asigura creşterea, educaţia şi instrucţia copiilor, textele N.C.C. fixează 
cadrul general al relaţiilor personale şi patrimoniale dintre soţi, precum şi dintre 
părinţi şi descendenţii lor, mai puţin cele derivând din rudenia civilă, care sunt 
reglementate prin Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, 
Legea pentru dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor, recunoscând soţului 
rămas în viaţă dreptul la moştenire în concurs cu oricare dintre clasele de moştenitori 
1  I. Albu, Dreeptul familiei, Editura Didactică şi Pedagogocă, Bucureşti 1975, p. 7 
2  Al. Bacaci, Raporturile juridice patrimoniale în dreptul familiei, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986, p. 6
3  Emese Florian, Dreptul Familiei, ediţia 3, Editura C.H.Beck, Bucureşti 2010, p. 2
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legali – aceste  clase constituindu-se exclusiv în considerarea relaţiilor de rudenie 
cu defunctul, inclusiv dreptul la rezervă succesorală, precum şi anumite drepturi 
succesorale accesorii.

Caracterele căsătoriei

Privită ca act juridic constitutiv al familiei, căsătoria se distinge prin 
următoarele caractere:

- caracterul laic (civil) al căsătoriei,4  deoarece încheierea şi înregistrarea 
căsătoriei sunt de competenţa exclusivă a autorităţii de stat. 

Ca expresie a libertăţii conştiinţei şi a libertăţii exercitării cultului religios, 
garantate prin dispoziţii constituţionale, celebrarea religioasă a căsătoriei este 
permisă, dar numai consecutiv căsătoriei civile5 şi fără a produce efecte juridice. 
„Căsătoria” oficiată numai religios nu are nici măcar semnificaţia unei aparenţe 
juridice de căsătorie, în consecinţă este inaptă a furniza beneficiul putativităţii 
căsătoriei

- caracterul solemn al căsătoriei, în sensul că valabilitatea actului juridic al 
căsătoriei este condiţionată (şi) de respectarea unor cerinţe de formă. 

Simplul acord de voinţe al viitorilor soţi nu este de ajuns; consimţământul la 
căsătorie se cere a fi exprimat în faţa ofiţerului de stare civilă, personal şi în mod 
public, în prezenţa a doi martori.

- caracterul bilateral, căsătoria luând naştere prin concursul a două voinţe 
concordante. 

Condiţie de fond în materie de acte juridice în general, consimţământul liber 
exprimat al viitorilor soţi este de însăşi esenţa căsătoriei.

Din punct de vedere al rolului voinţei părţilor în determinarea conţinutului 
actului juridic, căsătoria face parte din categoria actelor juridice condiţie6, întrucât 
manifestarea de voinţă a viitorilor soţi este numai condiţia necesară a aplicabilităţii 
statutului legal al căsătoriei. 

- cauza actului juridic al căsătoriei, adică scopul urmărit de părţi, este 
întemeierea unei familii7, distinctă de familiile de provenienţă ale soţilor. Căsătoria 
încheiată de unul sau amândoi soţii din alte considerente decât acela al întemeierii 
unei familii, doar ca mijloc de obţinere a unor privilegii decurgând din statutul de 
persoana căsătorită, poate fi desfiinţată.

4  Emese Florian, op. cit., p. 14
5  A se vedea art. 259 alin.3 din Noul cod civil
6  I.P. Filipescu, Tratat de dreptul familiei,  ed. a VIII-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2006, p. 12
7  A se vedea art. 1 alin. 3 din C. fam.
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Trăsăturile căsătoriei

În accepţiunea sa de statut legal, căsătoria se distinge prin următoarele trăsături:
- Starea de căsătorie ia naştere în temeiul actului juridic al căsătoriei, aşadar, 

implicit, al consimţământului liber exprimat al viitorilor soţi. 
Drepturile şi îndatoririle pe care le desemnează în mod generic sunt imperativ 

stabilite de lege şi guvernate de principiul deplinei egalităţi între soţi.
- Caracterul, în principiu, perpetuu al căsătoriei. Având ca scop întemeierea 

unei familii, căsătoria se încheie pe viaţă. Actul juridic al căsătoriei nu poate fi 
afectat nici de termen, fie el extinctiv sau suspensiv, nici de condiţie, rezolutorie ori 
suspensivă.

Totuşi, desfacerea căsătoriei şi pierderea statutului de soţi este îngăduită, atât 
pe cale administrativă cât şi pe cale judiciară, în condiţii procesuale derogatorii de la 
dreptul comun.

Caracterul monogam al căsătoriei.

Reglementarea divorțului

Statul este direct interesat în apărarea căsătoriei şi a familiei şi, de aceea, a 
reglementat modul în care se realizează divorțul. 

Procedura divorţului are un caracter particular chiar şi în raport cu alte 
proceduri speciale, împrejurare determinată, în mod neîndoielnic, de necesitatea 
ocrotirii deosebite a unor valori sociale importante, cum sunt cele privitoare la 
familie.

Însă, dorinţa de apărare a căsătoriei nu înseamnă păstrarea ei cu orice preţ, prin 
impunerea unor condiţii care să facă practic imposibilă desfacerea ei. 

Legislaţia actuală din România reglementează desfacerea căsătoriei prin 
divorţ, în principal în Codul civil, care se completează cu dispoziţii ale Codului de 
procedură civilă.

Astfel, cum pentru încheierea căsătoriei este necesar consimțământul liber al 
soţilor, tot în aceeaşi măsură voinţa acestora trebuie luată în considerare.

În România, oricare dintre soţi are dreptul să ceară desfacerea căsătoriei a 
cărei continuare, bineînțeles datorită unor motive temeinice care au vătămat grav şi 
iremediabil raporturile dintre aceştia, nu mai este cu putinţă. 

În general, se apreciază că atunci când se pune problema desfacerii căsătoriei 
trebuie să se aibă în vedere şi caracterul social al acesteia. Căsătoria, fiind bază a 
familiei, nu reprezintă numai o problemă de ordin social, ci reprezintă şi un interes 
pentru societate în ansamblu. 

În prezent, prin reglementările în vigoare în materia divorţului, nu se susţine 
ideea că desfacerea căsătoriei poate avea loc numai cu caracter excepţional. Chiar 
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simpla redactare a textului de lege „instanţa poate desface căsătoria prin divorţ atunci 
când…”, ne arată că legiuitorul nu a înţeles să imprime un caracter excepţional 
acestei proceduri.

De altfel, prin introducerea în Codul civil şi în Codul de procedură civilă 
a reglementării posibilităţii de desfacere a căsătoriei prin acordul ambilor soţi (în 
condiţiile stipulate), arată faptul că legiuitorul a înţeles sa acorde importanţa cuvenită 
voinţei părţilor, recunoscându-le temeinicia motivelor care i-au determinat să pună 
capăt căsătoriei lor. 

Se poate afirma că, în România, legea noastră recunoaște atât principiul 
stabilităţii şi ocrotirii căsătoriei şi familiei, cât şi admisibilitatea, în cazuri întemeiate, 
a divorţului.

Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009 modificată prin Lega nr. 
71/2011 privind Codul Civil, procedura divorţului era reglementată de art. 37 şi urm. 
Codul familiei şi de art. 607 şi urm. Cod procedură civilă.

În legislaţia română până la modificarea Codului familiei prin Decretul 
779/1966, nu se făcea distincţie între încetarea căsătoriei şi desfacerea căsătoriei prin 
divorţ, arătându-se că desfacerea căsătoriei are loc prin moartea unuia dintre soţi, 
declararea judecătorească a morţii sau prin divorţ.

Actualul Cod civil, prin elementele de noutate în materia divorţului, nu mai 
face o distincţie aparte între încetarea căsătoriei, aşa cum aceasta era prevăzută la art. 
37 alin. 1 din Codul familiei, şi desfacerea căsătoriei prin divorţ.

Prin abrogarea Legii nr. 4/1953 privind Codul familiei, noul Cod civil prevede 
modificări substanţiale asupra normelor de drept ce reglementează raporturile de 
familie. Dintre acestea, cea care a trezit un interes considerabil, poate şi datorită 
impactului social semnificativ, este desfacerea căsătoriei.

Mijlocul de desfacere a căsătoriei îl reprezintă divorţul.

Aşadar, divorţul poate fi definit ca acea formă de disoluţie a căsătoriei, care 
constă în desfacerea ei, cu efecte pentru viitor, prin acordul soţilor sau pe cale 
judecătorească.

Dacă desfiinţarea căsătoriei, ca urmare a constatării nulităţii ori anulării ei 
produce efecte atât pentru viitor (ex nunc) cât şi pentru trecut  (ex tunc), cu excepţia 
căsătoriei putative şi a situaţiei copiilor, desfacerea căsătoriei produce efecte doar 
pentru viitor (ex nunc).

Spre deosebire de încetarea căsătoriei care are la bază cauze naturale şi 
obiective – moartea sau declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, desfacerea 
căsătoriei se produce numai în timpul vieţii soţilor şi în condiţiile reglementate de 
legiuitor, pe cale judecătorească, administrativă sau notarială.

În doctrină s-a evidenţiat faptul că există mai multe concepţii privind divorţul, 
care stau la baza reglementării acestuia: divorţul remediu – când acesta nu este 
condiţionat de culpa vreunuia dintre soţi, ci de imposibilitatea continuării căsătoriei 
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cel puţin pentru unul dintre ei; divorţul sancţiune – când desfacerea căsătoriei se 
dispune ca o sancţiune împotriva soţului culpabil de degradarea căsniciei şi concepţia 
mixtă – potrivit căreia, din cauza conduitei culpabile a unui soţ, continuarea căsniciei 
a devenit imposibilă.8 

Motive de divorţ

Articolul 373 N.C.C. reglementează patru motive de divorţ, astfel:

Divorţul prin acordul soţilor 
Acordul poate să se realizeze de la bun început, prin formularea în comun, de 

către ambii soţi, a cererii de divorţ, sau ulterior, în două cazuri:
a) după depunerea de către unul dintre soţi a unei cereri de divorţ întemeiate 

pe culpa celuilalt, în cadrul căreia acesta din urmă recunoaşte faptele ce i se impută, 
astfel încât instanţa, dacă şi reclamantul este de acord, pronunţă divorţul fără a cerceta 
temeinicia motivelor şi fără a face vreo menţiune despre culpa părţilor;

b) în situaţia reglementată de art. 379 alin. (2). Divorţul prin acordul soţilor 
poate avea loc pe cale judiciară, în faţa instanţei de judecată sau pe cale administrativă 
ori prin procedură notarială..

Este evident că acordul soţilor pentru divorţ, indiferent în care din cele două 
forme se realizează, este un act juridic, simetric încheierii căsătoriei, dând pe deplin 
expresie adagiului latin mutuus consensus – mutuus dissensus şi confirmând, într-o 
anume măsură, componenta „convenţională” a căsătoriei. 9

Natura de act juridic este în afară de orice îndoială, inclusiv pentru că acest tip 
de divorţ nu îşi găseşte aplicarea atunci când unul din soţi este pus sub interdicţie, iar 
instanţa de tutelă şi ofiţerul de stare civilă ori notarul public sunt obligaţi să verifice 
existenţa consimțământului liber şi neviciat al fiecărui soţ.

De aceea, dacă divorţul prin acordul părţilor a fost pronunţat de instanţă sau 
a fost constatat pe cale administrativă ori notarială, deşi unul dintre soţi era pus sub 
interdicţie, orice persoană interesată poate promova o acţiune în constatarea nulităţii 
absolute a divorţului prin acordul soţilor, indiferent dacă acesta a fost pronunţat de 
instanţă ori a fost constatat de ofiţerul de stare civilă sau de notarul public.

De asemenea, în ipoteza în care consimţământul unuia dintre soţi la divorţ a 
fost viciat – prin eroare, dol sau violenţă – ori a fost dat într-o perioadă de lipsă de 
discernământ, fără ca soţul respectiv să fi fost pus sub interdicţie, soţul interesat poate 
formula, pentru aceste motive, o acţiune în anularea divorţului prin consimţământ 
mutual. 

8  I.P. Filipescu, op. cit., p. 239
9  Fl.A Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Noul cod civil, Editura C.H.Beck, Bucureşti 2012, p. 399
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Divorţul pentru motive temeinice sau divorţul din culpă
Articolul 373 lit. b) reia prevederea din art. 37 alin. (2) lit. b) C. fam., 

astfel încât, ca şi în aplicarea acestui text, „motive temeinice” pentru divorţ vor fi: 
comportamentul necorespunzător al unui soţ, concretizat în acte de violenţă, separaţia 
în fapt, infidelitatea conjugală etc. 

De altfel, dată fiind identitatea celor două texte, întreaga doctrină şi 
jurisprudenţă create sub imperiul Codului familiei, care au explicitat noţiunea de 
„motive temeinice” şi au analizat condiţiile vătămării grave a raporturilor dintre soţi 
şi a imposibilităţii continuării căsătoriei, sunt pe deplin valabile în continuare. 10

După cum rezultă din art. 379 alin. (1) N.C.C., în cazul art. 373 lit. b), 
instanţa va putea desface căsătoria dacă stabileşte culpa unuia sau a ambilor soţi în 
destrămarea căsătoriei.

Divorţul pentru o separare în fapt care a durat cel puţin doi ani
Şi acest tip de divorţ este tot unul „din culpă”, astfel cum rezultă din art. 379 

alin. (2) 

Divorţul din cauza sănătăţii unui soţ
Ca şi în reglementarea Codului familiei divorţul se poate pronunţa la cererea 

soţului care suferă de o boală, a cărei existenţă face imposibilă continuarea căsătoriei. 
Aşa cum am menționat și mai devreme, desfacerea căsătoriei se produce 

numai în timpul vieţii soţilor şi în condiţiile reglementate de legiuitor, pe cale 
judecătorească, administrativă sau notarială.

Căile de desfacere a căsătoriei

Desfacerea căsătoriei  prin acordul soţilor pe cale judiciară
Art. 374 N.C.C. reglementează divorţul prin acordul soţilor în faţa instanţei 

de judecată. 
De vreme ce art. 375 alin. (2) N.C.C. prevede că divorţul prin acordul soţilor 

poate fi constatat şi de notarul public, chiar dacă există copii minori născuţi din 
căsătorie, din afara căsătoriei ori adoptaţi, se pune întrebarea care mai este utilitatea 
practică a art. 374 NCC?

Ipoteza în care soţii ar recurge la instanţă pentru ca aceasta să pronunţe divorţul 
prin acordul lor nu este totuşi de neimaginat. O astfel de situaţie ar putea interveni 
atunci când soţii se înţeleg asupra divorţului, dar nu se înţeleg asupra unor efecte ale 
acestuia, cum sunt numele soţilor după căsătorie, partajul bunurilor, fie ele dobândite 
în devălmăşie, în cadrul comunităţii legale sau convenţionale, fie dobândite pe cote-
părţi, în cadrul regimului separaţiei de bunuri, exercitarea autorităţii părinteşti după 

10  I. P. Filipescu ş.a., op. cit., p. 235-238 şi 239-240; E. Florian, op. cit., p. 219-223;

UNIVERS JURIDIC



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/2018 199

divorţ faţă de copiii născuţi din căsătorie sau adoptaţi etc 11.
Spre deosebire de reglementarea din Codul familiei, N.C.C. nu mai pune 

nicio condiţie pentru divorţul prin acordul soţilor: acesta poate fi pronunţat oricând, 
fără nicio prevedere restrictivă referitoare la durata căsătoriei şi chiar dacă există 
copii minori rezultaţi din căsătorie. Menţionăm că textul actual din N.C.C. trebuie 
interpretat în sensul că se referă atât la copiii născuţi din căsătorie sau la copiii 
rezultaţi din convieţuirea celor doi soţi anterior căsătoriei, cât şi la cei adoptaţi de 
ambii soţi.

Acordul soţilor cu privire la divorţ reprezintă un adevărat act juridic, iar art. 
374 N.C.C. conţine prevederi exprese referitoare la capacitate-alin. (2) prevăzând că 
acest tip de divorţ nu poate fi pronunţat dacă unul dintre soţi este pus sub interdicţie-
şi consimţământ, alin. (3) instituind obligaţia instanţei de a verifica existenţa 
consimţământului liber şi neviciat al fie cărui soţ.

Normele de procedură speciale pentru divorţul prin acordul soţilor pe cale 
judiciară se regăsesc în art. 613¹ C.proc.civ., respectiv în art. 917-919 N.C.P.C..

Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau notarială
Condiţiile desfacerii căsătoriei pe cale administrativă sau notarială
Reglementare nouă, divorţul în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului 

public a fost prevăzut iniţial în noul Cod civil adoptat de Parlament în 2009, după 
care a fost preluat prin Legea nr. 202/2010 şi introdus în Codul familiei. 

Această modalitate de desfacere a căsătoriei nu presupune intervenţia instanţei 
de judecată şi se finalizează ca emitere a unui certificat de divorţ.

Competenţa materială de a constata divorţul în această modalitate aparţine, 
alternativ, ofiţerului de stare civilă sau notarului public, excepţie făcând cazul în care 
soţii au copii minori rezultaţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, când 
competent să constate divorţul prin acordul soţilor este numai notarul public, astfel 
cum prevede alin. (2). 

Altfel spus, soţii se pot adresa oricăruia dintre cei doi pentru a constata divorţul.
Desigur, dacă un soţ se adresează ofiţerului de stare civilă, iar celălalt doreşte 

să divorţeze în faţa notarului, înseamnă că, de fapt, acordul dintre ei privind divorţul 
nu s-a realizat, iar cel sesizat mai întâi (oricare dintre cei doi) va da o dispoziţie de 
respingere a cererii şi îi va îndruma pe soţi la instanţă.12

Competenţa teritorială este alternativă şi aparţine ofiţerului de stare civilă sau 
notarului public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor

Pentru ca ofiţerul de stare civilă sau notarul public să constate divorţul în 
condiţiile alin. (1), sunt necesare două condiţii:
11  A se vedea art. 613¹  alin. (5) C.proc.civ., care dispune că „în cazul în care soţii nu se învoiesc asupra cererilor 
accesorii, instanţa va continua judecata administrând probele prevăzute de lege pentru soluţionarea acestor cereri”; 
în acelaşi sens este art. 919 alin. (2) şi (3) NCPC.
12  Fl.A Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, op. cit., p.403
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a) acordul soţilor în vederea divorţului 
Acordul trebuie să fie complet, ceea ce impune ca soţii să se înţeleagă nu 

numai asupra divorţului, ci şi – cel puţin – asupra efectului acestuia referitor la nume, 
deoarece este o procedură graţioasă (necontencioasă), iar ofiţerul de stare civilă sau 
notarul public nu au competenţa să se pronunţe asupra chestiunilor litigioase, fiind 
obligaţi, atunci când soţii nu se înţeleg, să respingă cererea de divorţ şi să îndrume 
soţii la instanţă.

b) Soţii să nu aibă copii minori, născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau 
adoptaţi.

În ceea ce priveşte divorţul reglementat de alin. (2)., potrivit acestui text, 
notarul public – deci nu şi ofiţerul de stare civilă – poate constata divorţul şi atunci 
când soţii au copii minori născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi. 

Divorţul produce efecte numai pentru viitor şi sunt efecte personal-
nepatrimoniale, dar şi patrimoniale, între soţi şi între soţi şi copii.

Deoarece ambii părinţi răspund pentru copiii lor minori, divorţul nu trebuie 
resimţit de aceştia ca o pierdere a unuia dintre părinţi, aşa încât, de regulă, şi după 
divorţ, autoritatea părintească va continua să revină în comun ambilor părinţi.

Numai dacă există motive întemeiate (precum: comportament abuziv, neglijent, 
mutarea într-un alt stat etc.) instanţa poate decide să scindeze autoritatea părintească. 

În acest ultim caz, părintele care nu va mai exercita autoritatea părintească, va 
avea dreptul la menţinerea relaţiilor personale cu copilul, dreptul de vizită, dreptul de 
a veghea asupra modului de creştere şi educare. 

Modalităţile de exercitare a drepturilor părintelui separat de copil se stabilesc 
de părinţi, de comun acord, sau, în caz de neînţelegere, de instanţa de tutelă, cu 
ascultarea copilului.. 

In concluzie, divorţul, asemenea căsătoriei, îşi are propria istorie şi 
procesualitate la nivel relaţional între parteneri. 

Efectele psihologice apărute în urma divorţului

Paleta stărilor emoţionale poate fi diversificată, însă ceea ce ar fi de preferat 
este să se evite transformarea divorţului într-un război personal.

Studiile au demonstrat că divorţul este un eveniment de viaţă stresant, aflându-
se pe primele locuri în topul stresorilor de-a lungul vieţii (pe lângă moartea cuiva 
drag, căsătorie, schimbarea serviciului, concediere etc.), deoarece schimbă statutul 
celor doi protagonişti adulţi şi al copilului.

După construirea unor proiecte comune şi promisiunea unei vieţi frumoase, 
separarea este întotdeauna un eşec cu consecinţe negative pentru un timp, asupra 
psihicului persoanelor implicate. Soţii care divorţează pot dezvolta în timp: tulburări 
de concentrare a atenţiei, depresie, gândire negativă, anxietate, tulburări psihosomatice 
etc., dacă nu sunt persoane echilibrate psihologic şi nu pot accepta situaţia divorţului. 
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Atât în perioada de dinainte, cât şi în timpul divorţului, traumele părinţilor şi unele 
tulburări ale lor sunt preluate de către copil care, începe să manifeste la rându-i 
diverse tulburări fobice, atacuri de panică, depresie, tulburări de alimentaţie (bulimie 
sau anorexie), tulburări psihosomatice şi somatoforme (insomnii, hipersomnii, 
migrene, coşmaruri, vomă psihogenă, astm bronşic, ticuri, gastrită-ulcer, cefalee, 
tahicardie, ameţeli, senzaţie de leşin – lipotimii, probleme dermatologice – iritaţii, 
erupţii, eczeme, enurezis etc.).

De cele mai multe ori, după terminarea divorţului, se continuă „lupta”, la mijloc 
de cele mai multe ori aflându-se copilul. Pentru copii, însă, separarea părinţilor este 
o adevărată dramă, care nu trebuie subestimată. Discuţiile, tensiunile dintre părinţi 
privează copilul de ambianţa caldă a căminului, căldura care îi oferă acestuia o 
siguranţă. Există însă şi un mit în societatea română şi nu numai, „e bine pentru copil 
să aibă ambii părinţi lângă el, indiferent ce relaţie este între aceste două persoane”. 

Studii psiho-sociale au demonstrat faptul că un copil este mult mai liniştit, 
echilibrat sufleteşte, împăcat, într-o familie monoparentală (cu un singur părinte), 
decât într-o familie în care cei doi parteneri au conflicte la care asistă, unde unul 
dintre parteneri (de obicei femeia) este violentată, agresată, abuzată emoţional, 
verbal sau fizic, şi unde copilul este violentat fizic, verbal sau emoţional. 

Divorţul însă, ar fi de dorit să fie ultima alternativă a celor doi parteneri, 
deoarece un copil are nevoie de ambele figuri parentale pentru a se dezvolta armonios. 
Dacă nu mai există nicio soluţie, este bine ca părinţii să se separe, decât să oblige 
copilul să trăiască într-un mediu care este permanent în tensiune.
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DOCTRINE, POLITICI  ȘI STRATEGII DE SECURITATE

Mădălina Virginia ANTONESCU1

Abstract 

At the beginning of XXIst century, we are facing a dynamic, flexible 
international world. The neo-westphalian trend supports again the 
predominance of the nation-state as a central actor of the international order; 
together with this concept, scholars are starting to analyze and search for new 
meanings of several other concepts as sovereignty, sovereign state, national 
independence, and national security. Trump administration’s new strategic 
directions are emphasizing the visible, direct link between sovereignty and 
national border; other directions are inserting a balance between the need 
of responding to global challenges (as combating the international Islamic 
terrorism) and the tendency of denouncing some agreements perceived as 
”global”. In our opinion, and considering that the international game of 
power is not yet crystallized, it can be interpreted as a moderate, selective 
strategic direction (until present) of rejecting the global dossiers. Also, the 
present challengers from this international system, that supported until 
now a traditional trend of policy based on the doctrine of national interest 
priority -as a modality to contest the American global option-, are staying 
before a dilemma: either to remain loyal to their traditional strategic line 

1  Cercetator științific, doctor în drept, Universitatea București.
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(westphalian), either to renounce to such traditional strategic line (based on 
the doctrine of national interest, as modality to manifest certain opposition 
to the American globalism), and to convert themselves in promoters of some 
forms of alternative globalism, as a new kind of opposition to the American 
neo-westphalism. Regarding the evolution of the ”sovereignty” concept, we 
can say that it is reinforced, due to the WH political trend to re-assume the 
neo-westphalism.2

Key-words: neo-westphalian order, sovereignty, nation-state, right to self-
determination

Rezumat 

La începutul sec. XXI, putem spune că observăm o lume internațională 
în plină restructurare. Tendința neo-westphaliană susține reafirmarea 
preeminenței statului-națiune ca un actor central în ordinea internațională, de 
unde și o revenire în atenția doctrinei a conceptelor de „suveranitate”, „stat 
suveran”, „independență națională”, „securitate națională”, care încep să 
fie re-analizate și re-valorizate. Liniile strategice noi ale administrației Tump 
pun accentul pe conexiunea vizibilă, directă, între suveranitate și frontieră iar 
altele oscilează între nevoia de a răspunde unor provocări globale (combaterea 
pericolului terorismului islamic internațional) și tendința de retragere din 
acorduri percepute ca „globaliste”. Este însă vorba de o linie moderată, 
selectivă (până în acest moment) de respingere a dosarelor globale, deoarece 
nici jocul de putere internațional încă nu este cristalizat. De asemenea, 
challengerii din sistem, care până acum au susținut o doctrină a interesului 
național ca modalitate de contestare a opțiunii globaliste a Americii, se 
află în fața unui paradox: fie să rămână în linia lor tradițională strategică 
(westphaliană), fie să renunțe la liniile lor strategice tradiționale (axate 
pe doctrina interesului național, ca modalitate de opoziție cu globalismul 
american de până acum) și să devină chiar ele promotoarele unor forme 
de globalism, în opoziție cu neo-westphalismul american. Însă, din prisma 
evoluției conceptului de ”suveranitate”, putem spune că asistăm la o tendință 
foarte clară de consolidare a acestuia, prin asumarea neo-westphalismului de 
către noua administrație de la Casa Albă.

Cuvinte-cheie: ordine neo-westphaliană, suveranitate, stat-națiune, drept la 
auto-determinare 
2  The present article represents only the personal opinion of the author and it does not involve in any form any 
other natural person or legal entity. All the rights over the present text are reserved. The quotations from the present 
text are made by mentioning the author and the complete source.
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1. Ordinea neo-westphaliană și consolidarea conceptului 
de „suveranitate”

Una din tendințele epocii contemporane, care caracterizează lumea 
începutului de secol XXI, este revenirea în dezbaterile academice și în 

discursurile politice  a  rolului central al statului-națiune și al suveranității. Unii 
consideră (și confundă totodată) această tendință de re-învigorare și de re-afirmare 
a celor două concepte politico-juridice, ca fiind în conflict cu o tendință distinctă, 
de extindere și consolidare a globalizării. De aici se nasc și inevitabile poziționări 
doctrinare opuse, privind cele două tendințe.

O parte a doctrinei, pro-suveraniste, susține că protecția și consolidarea 
suveranității statelor în fața impactului globalizării reprezintă premisa esențială pentru 
asigurarea păcii și  securității internaționale3. La sfârșitul sec. XX, „factorul național 
constituia inima societății internaționale”4, consideră doctrina, „națiunea exercitând 
și continuând să exercite o influență de prim ordin în viața internațională...”5, „factorul 
național, cu multiplele și variatele sale consecințe, va conserva pentru toate statele, 
indiferent de mărimea lor, o importanță primordială”6 . 

În concepția doctrinei, „instituția suveranității se bucură de o autoritate fără 
precedent în istorie”7 (sfârșitul sec. XX demonstrând o vitalitate și o forță de atracție 
universală pentru acest concept politico-juridic). 

La începutul sec. XXI, pe fundalul provocărilor și al amenințărilor globale 
(terorism  internațional, migrații transnaționale masive și necontrolabile, ne-
responsabilitatea companiilor transnaționale pentru acțiunile și deciziile lor 
economice cu efecte asupra economiilor unor regiuni întregi), reapare tendința de 
răspuns și de adaptare a statelor-națiune la aceste presiuni și amenințări ale lumii 
globale, cât și la adresa actorilor non-statali. Deoarece statele-națiune trebuie să 
acționeze într-o ordine complexă, unde deja au apărut nivele multiple de autoritate, 
precum și regimuri normative globale (protecția biodiversității, drepturile omului 
etc.)8, această nevoie de adaptare a statelor-națiune a dus la tendința de re-afirmare a 
suveranității și a importanței conceptului de „națiune”, ca modalitate de re-afirmare 
a identității și a pilonilor tradiționali ai ordinii westphaliene.

Suveranitatea este considerată ca fiind un concept în strânsă legătură cu 
3  Cf. Nicolae Ecobescu, Suveranitatea și independența națională -principii cardinale ale relațiilor internaționale 
contemporane, în antologia Suveranitatea și progresul, coord. Nicolae Ecobescu, Ed. Politică, București, 1977, p. 7.
4  Ibidem, p.9.
5  Ibidem, p. 9.
6  Ibidem, p. 9.
7  Ibidem, p. 9.
8  David Held, Anthony McGrew, Davids Goldblatt, Jonathan Perraton, Transformări globale. Politică, economie 
și cultură, trad. Ramona-Elena Lupașcu, Adriana Ștraub, Mihaela Bordea, Alina-Maria Turcu, Polirom, Iași, 2004, 
pp 74-75, 88-94. 
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asigurarea de către state a dreptului popoarelor la un mediu internațional pașnic și 
stabil, a dreptului la dezvoltare, a dreptului la un mediu înconjurător sănătos și curat, 
precum și a drepturilor omului din celelalte categorii (drepturi economice, sociale, 
politice, culturale)9. Doar statele suverane, în concepția suveranistă, pot constitui 
temelia unei ordini democratice, bazate pe egalitatea în drepturi a tuturor statelor, 
o ordine capabilă să asigure pacea universală, stabilitatea politică, securitatea 
internațională, precum și un set de relații întemeiate pe egalitatea juridică între toate 
statele10. Suveranitatea este privită ca o garanție universală de combatere a tendinței 
de formare a imperiilor, a relațiilor coloniale între popoare, a dezvoltării relațiilor 
de exploatare între actori statali și non-statali (state, companii transnaționale etc.)11. 

Re-afirmarea suveranității în ordinea complexă a sec. XXI se datorează, în 
opinia noastră, și recunoașterii nevoii de pre-întâmpinare și de eliminare a tuturor 
formelor de neo-colonialism ce pot apare ca efect al acțiunii actorilor nu doar statali, 
ci și non-statali de toate categoriile.

În acest context, consacrarea juridică a principiului suveranității statelor și al 
egalității tuturor statelor în drepturi, precum și a obligației respectării independenței 
politice a tuturor statelor, din art. 2, pct. 1 și pct. 4/Carta ONU12, trebuie privită în 
contextul nou, al ordinii sec. XXI, ca ordine dinamică, complexă, marcată de acțiunea, 
proliferarea și diversificarea actorilor non-statali, o ordine profund schimbată față de 
cea de la sfârșitul sec. XX (moment în care curentul suveranist și-a atins apogeul, 
devenind conceptul-cheie pentru întreaga ordine internațională).

Potrivit art. 1 /Carta ONU, este enunțat dreptul popoarelor de a dispune liber 
de ele însele și egalitatea în drepturi a popoarelor, de unde derivă conceptele de 
„independență  națională” și de „egalitate juridică” între toate statele13.

După cum remarcă doctrina, „toate instituțiile specializate din sistemul 
ONU și celelalte organizații din acest sistem își întemeiază existența pe respectarea 
principiului suveranității și independenței statelor”14, care „condiționează însăși 
existența dreptului internațional, a normelor sale”15, ca drept bazat în întregime pe 
acest principiu și pe aplicarea lui cu bună-credință în toate relațiile inter-statale16.

O serie de documente adoptate sub egida ONU, privind consacrarea suveranității 
statelor, rămân unele de importanță majoră pentru relațiile internaționale din ordinea 
complexă a sec. XXI: amintim aici doar rezoluția 1236 (XII) privind relațiile pașnice și 
9  A se vedea și Victor Duculescu, Rolul statului național suveran în condițiile epocii contemporane, în antologia 
N. Ecobescu, op. cit., pp. 188-190.
10   Ludovic Takacs, Marțian Niciu, Drept internațional public, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1976, pp. 
6-7.
11  Daniel Colard, citat în Nicolae Ecobescu, op. cit., p. 18. 
12  Charter of the United Nations, United Nations Department of Public Information, NY, November 2008.
13  N. Ecobescu, op. cit., p. 11.
14  Ibidem, p. 12. 
15  Ibidem, p. 13. 
16  A se vedea Monique Chemillier-Gendreau, Droit international, droits des Etats, droit des peoples, in vol. Ber-
trand Badie et alii, Qui a peur du XXIe siecle ? Le nouveau système international, Ed. La Découverte/Poche, Paris, 
2005, pp. 101-102.
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de bună-vecinătate între state; rezoluția 1495 (XV), privind colaborarea dintre statele 
membre; rezoluția 1514 (XV) – Declarația  privind acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale; rezoluția 2131 (XX) –, Declarația  asupra inadmisibilității 
intervenției în afacerile interne ale statelor și protecția independenței și suveranității 
lor, Declarația asupra principiilor dreptului internațional privind relațiile de prietenie 
și cooperarea între state, în conformitate cu Carta ONU (24 octombrie 1970), 
Declarația asupra întăririi securității internaționale (16 decembrie 1970), Declarația 
privind instaurarea unei noi ordini economice internaționale (1 mai 1974), Carta 
drepturilor și îndatoririlor economice ale statelor  (14 decembrie 1974)17. 

A pune în discuție sau a nega principiul suveranității și al egalității în drepturi 
a tuturor statelor rămâne sinonim, și în ordinea începutului de secol XXI, cu a 
nega însuși dreptul internațional contemporan (ca un drept prin excelență bazat pe 
acest principiu, ca drept de coordonare18, expresie fidelă a caracterului westphalian 
al ordinii internaționale a sfârșitului secolului XX), rămâne echivalent cu a nega 
însăși importanța politică majoră a tuturor rezoluțiilor și declarațiilor adoptate de 
state sub egida ONU, privind principiile de drept internațional și caracterul relațiilor 
internaționale.

În același timp însă, trebuie să remarcăm limita inevitabilă a dreptului 
internațional contemporan, care rămâne un corp de norme juridice create de state (ca 
subiecte principale originare, depinde de drept internațional public) și aplicate de 
state în relațiile dintre ele19. Dreptul internațional contemporan este prin excelență, 
un drept de tip westphalian, o emanație a ordinii politice internaționale de tip 
westphalian20, caracterizată de celebra interdicție juridică (consacrată în Carta ONU 
și în numeroase rezoluții ale Adunării Generale a ONU) asupra tuturor formelor de 
imperialism, hegemonism, colonialism și a oricăror forme care ar afecta sau nega 
suvernitatea și egalitatea în drepturi a tuturor statelor.

Dreptul internațional contemporan are deci, ca limită majoră, faptul că nu 
prevede norme specifice coercitive, care să reglementeze relațiile dintre state și actori 
non-statali (de pildă, corporații transnaționale). În dreptul internațional general nu 
se întâlnesc prevederi juridice cu valoare universală, care să aibă ca destinatari o 
anumită categorie de actori non-statali ca atare (corporațiile transnaționale)21, deși 
acțiunile și deciziile acestora pot influența viața politică, economică, deciziile majore 
ale unui stat sau ale unei întregi regiuni.

În ordinea de tip westphalian, suveranitatea este privită ca un atribut esențial 
17  Menționate în N. Ecobescu, op. cit., p. 12. 
18  Cf. Raluca Miga-Beșteliu, Drept internațional. Introducere în dreptul internațional public, Ed. All-B, București, 
1998, pp.6-7. Grigore Geamănu, Drept internațional public, vol. I, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1981, pp. 
53-55.
19  Ibidem, pp. 8-9.
20  Martin Griffiths, ed., Encyclopedia of international relations and global politics, Routledge, NY, London, 2005, 
pp. 768-769.
21  A se vedea in acest sens, Richard K. Gardiner, International Law, Pearson Longman, Essex, UK, 2003, pp.295-
299.  
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al statului; lipsa caracterului suveran duce la dispariția sau la slăbirea fundamentală 
a statului (care poate rămâne o structură formală însă golită de puteri proprii)22. 
Suveranitatea se exprimă într-o dimensiune internă (supremația puterii de stat) și 
într-o dimensiune externă (independența puterii de stat)23, între cele două dimensiuni 
„existând o indisolubilă unitate și condiționare”24. Astfel, consideră doctrina, „este 
suficient ca una din dimensiuni să dispară, ca natura puterii de stat, ca putere suverană 
să fie complet schimbată”25.

Este extrem de important să avem în vedere definiția juridică a suveranității26 
pentru a înțelege corect doctrina neo-westphalismului, precum și conceptele politice 
vehiculate de noua administrație a SUA, pentru a ne putea da seama în ce direcție 
tinde să se îndrepte ordinea politică universală a sec. XXI: spre o direcție mai degrabă 
globalistă sau spre una neo-westphaliană?

Conceptul de „suveranitate” îl presupune pe cel de „independență națională”. 
Într-o lume constituită încă în jurul și pe baza voinței concordante a statelor-națiune, 
„interesul național”, sintagmă-cheie în discursurile noii administrații SUA trebuie 
avut în vedere în înțelesul său clasic. Interesul național al unei țări (indiferent că 
este stat unitar sau federație de state) privește apărarea și afirmarea în lume a țării ca 
entitate independentă și suverană, adică, ceea ce explică doctrina, aceasta înseamnă 
„viață proprie, de sine-stătătoare, neîmpovărată de nicio dominație, vexațiune sau 
tutelă”27. ”Ele presupun o existență națională liberă, posibilitatea dezvoltării potrivit 
voinței și intereselor proprii, participării în condiții de egalitate la viața internațională, 
afirmării plenare în marele concert al națiunilor lumii”28.

Este deci, important să remarcăm faptul că hegemonismul, colonialismul, 
imperialismul și orice altă formă de dominație nu sunt compatibile, din punct de 
vedere al dreptului internațional dar și al acceptării unei ordini politice internaționale 
neo-westphaliene, cu principiile suveranității, independenței politice și egalității în 
drepturi între toate națiunile.

Este esențial să precizăm că, atunci când o putere care a atins un moment 
unic de unipolarism într-o ordine globalizată în mare parte, din punct de vedere al 
civilizației hegemonului, adoptă o doctrină contrară (doctrina neo-westphalismului), 
aceasta îl duce pe hegemon (sau puterea care renunță de bunăvoie la acest statut, 
22  Grigore Geamănu, op. cit. , vol. I, p.145.
23  Genoveva Vrabie, Drept constituțional și instituții politice contemporane, Ed. Ștefan Procopiu, Iași, 1993, pp. 
70-73. Marie-Claude Smouts, Dario Battistella, Pascal Vennesson, Dictionnaire des relations internationales, Dal-
loz, Paris, 2006, pp. 510-511.
24  N. Ecobescu, op. cit., p. 15
25  Ibidem, p. 15. 
26  În dreptul constituțional, suveranitatea de stat fiind definită ca “o calitate a puterii de stat de a fi supremă în raport 
cu oricare altă putere socială existentă în limitele sale teritoriale și independentă față de puterea oricărui alt stat sau 
organism internațional, calitate exprimată în dreptul statului de a își stabili în mod liber, fără nicio imixtiune din 
afară, scopul activităților sale pe plan intern și extern, sarcinile fundamentale pe care le are de îndeplinit și mijloacele 
necesare realizării lor, respectând suveranitatea altor state și normele dreptului internațional”. Cf. Genoveva Vrabie, 
op.cit., p. 70.
27  N. Ecobescu, op.cit., p. 15.
28  Ibidem, p. 15.
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privit ca „incompatibil cu principiile neo-westphalismului”) la postura de a 
denunța nu doar principiile globalismului (ca tendință percepută ca fiind „opusă 
neo-westphalismului”), ci implicit, și toate formele de dominație, hegemonism, 
imperialism, colonialism29, exercitate atât de actori statali și non-statali (corporații 
transnaționale etc.) în lumea statelor sau având consecințe directe sau indirecte 
asupra relațiilor dintre state și asupra suveranității efective a statelor.

Când puterea care deține leadership-ul mondial (fără a defini aceasta ca un 
mod de dominație directă, ci mai degrabă ca un fel de soft power, exercitat asupra 
întregului sistem internațional) adoptă linia doctrinară neo-westphaliană, aceasta, în 
opinia noastră, ar însemna că:

- Suveranitatea redevine conceptul central pentru întreaga ordine politică a 
începutului sec. XXI;

- Datorită centralității conceptului de ”suveranitate”, și celălalt concept–cheie 
conex, „indepen dența politică” a statelor redevine un concept politic central pentru 
toate relațiile internaționale ale începutului sec. XXI;

- Însuși sistemul politic al începutului de secol XXI re-devine un sistem 
de tip westphalian (inter-statal), punând în centrul său statul-națiune ca entitate 
preeminentă;

- Asistăm la consolidarea dreptului internațional (care nu se mai lasă disipat de 
regimuri normative de tip global, ce tindeau să îl convertească într-un drept global). 
Consolidarea dreptului internațional înseamnă, acum, o re-centrare a întregului 
drept internațional, în jurul unui înțeles puternic, re-întărit, al suveranității și 
independenței politice a statelor;

- Are loc, ca efect imediat a re-așezărilor politico-juridice sus-menționate, 
o slăbire, o încetinire sau chiar o abandonare /denunțare a tuturor mișcărilor de 
integrare regională de pe glob (întrucât sistemul internațional în sine s-a reordonat 
în jurul unor principii și concepte contrarii celor globaliste);

- Are loc, ca efect direct, o re-consolidare a rolului ONU în jurul conceptelor 
și principiilor suveranității și statelor-națiune. Percepția (și deci, tendințele de 
reformare a acestei organizații) asupra ONU revine la rolul său clasic, cel de a fi 
cadrul internațional de protecție a principiilor westphaliene. ONU nu mai este privit 
ca o instituție globală sau în plin stadiu de globalizare, ci, din nou, ca un simplu cadru 
multilateral ce trebuie să dea permanentă expresie protecției principiului suveranității 
statelor;

- Are loc, ca efect direct, o re-structuare a lumii internaționale în entități 
suverane, cu suveranitate consolidată (chiar dacă aceasta înseamnă ca statele să iasă 
din mișcările de integrare regională la care participau, considerându-le acum ca fiind 
„incompatibile sau afectând nepermis de mult, suveranitatea statelor membre”);

- Are loc, ca efect imediat, o restructurare a lumii internaționale în entități 

29    A se vedea Mohammed Bedjaoui, Pour un nouvel ordre économique international, UNESCO, Paris, PUF, 1979, 
pp. 19-20.
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care țin să își afirme independența politică și să pună sub semnul întrebării orice 
acord care ar merge mai departe de un simplu cadru multilateral de dialog interstatal;

- Are loc o restructurare a  lumii internaționale în entități suverane, care 
sunt toate egale în drepturi, se percep astfel și afirmă acest principiu în orice relație 
dintre ele. Însuși hegemonul și marile puteri din sistem trebuie să respecte și să fie 
percepute de toți participanții la sistem, ca entități ce respectă toate principliile cu 
care suveranitatea se interconectează (aici, principiul egalității în drepturi între toate 
statele);

- Însuși hegemonul întregului sistem internațional (fie puterea care a moștenit 
acest statut din organizarea sistemului internațional de la sfârșitul sec. XX, prin 
căderea blocului sovietic, fie noi puteri în afirmare, care adoptă ca linie doctrinară 
strategică asupra modelului de sistem internațional, neo-westphalismul) trebuie să se 
comporte și să fie perceput de toți participanții ca respectând principiul suveranității, 
ca respectând independența politică a tuturor statelor, ca respectând egalitatea în 
drepturi a tuturor statelor, ca respectând dreptul inalienabil al tuturor statelor de a 
își determina singure soarta. Deci, hegemonul (oricare ar fi el, o mare putere sau un 
grup de mari puteri în afirmare), odată ce a adoptat linia neo-westphaliană, trebuie 
să se comporte concret ca un protector al principiului suveranității, al principiului 
independenței politice al tuturor națiunilor, al principiului egalității în drepturi ale 
tuturor statelor. Însuși hegemonul (oricare ar fi el), trebuie să folosească și să impună 
rolul ONU ca o tribună a neo-westphalismului, de afirmare a principiilor de drept 
internațional și să devină protectorul principiilor neo-westphaliene;

- Aceasta înseamnă că însuși hegemonul (oricare ar fi el) va trebui să se afirme 
în sistemul internațional prin acțiuni în permanentă compatibilitate cu principiile 
de drept internațional (și nu să pună în cauză dreptul internațional prin acțiuni 
unilaterale, de intervenții armate în diferite locuri de pe glob, unde ar aprecia el că 
interesele sale sunt amenințate). O astfel de politică selectivă ar reprezenta un mare 
risc pentru imaginea și percepția publică a hegemonului. Dacă hegemonul proclamă 
principiile neo-westphaliene ca fiind singurele pe care un sistem internațional trebuie 
clădit, atunci el este primul obligat să le respecte și să le protejeze. Principiile neo-
westphaliene nu sunt compatibile cu practica intervenționismului militar unilateral 
și selectiv, în puncte de pe glob unde consideră hegemonul (selectiv, după interesul 
lui propriu) că ar trebui să acționeze (unilateral, fără mandat de la ONU, deci în afara 
principiilor onusiene). Altfel, apare riscul major pentru credibilitatea și imaginea 
publică internațională a hegemonului, în sistemul internațional (deoarece acest 
sistem, la începutul sec. XXI, este unul conturat și prezentat, influențat  major de 
canalele mass-media globale, de unde și importanța esențială pentru hegemon să își 
păstreze credibilitatea și o imagine publică bună, izvorâtă din legitimitatea acțiunilor 
sale externe care au impact asupra sistemului internațional și îl definesc conform 
viziunii hegemonului)30. Aceste practici intervenționiste globale pot fi fățiș hegemonice 
30  De exemplu, un risc major în slăbirea imaginii publice de actori neo-westphalian, în opinia noastră, la adresa 
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(încalcă principiul suveranității statelor și celelalte principii de drept internațional) și 
deci, sunt incompatibile cu neo-westphalismul (demonstrând o politică asumată de 
„mare putere”), ceea ce duce direct la riscul de scădere a credibilității hegemonului 
pe scena internațională (cel care proclamă neo-westphalismul nu poate fi și cel 
care încălcă primul asemenea principii), fie sunt percepute ca „practici globaliste” 
(intervenții unilaterale oriunde pe glob, fără mandat de la instituții percepute ca 
fiind westphaliene, precum ONU). Or, și în această variantă, hegemonul își pierde 
credibilitatea pe plan internațional, în sistemul de tip westphalian;

- Neo-westphalismul este o tendință care nu există azi doar în cazul 
hegemonului consacrat, ci este asumat și de marile puteri în ascensiune (categoria 
așa-numiților „challengeri de sistem” sau ”the rising powers”). Și pentru aceste puteri, 
indiferent la care ne referim (China, Fed. Rusă, Iran, Brazilia, Africa de Sud, India), 
principiile westphaliene (independența națională, suvernitatea, egalitatea în drepturi 
între toate statele, coexistența pașnică între toate națiunile, dreptul la dezvoltare al 
tuturor popoarelor, nu doar al națiunilor din Nordul industrializat și bogat, dreptul 
la autodeterminare națională etc.) reprezintă principii cardinale care ghidează 
comportamentul lor internațional. Mai degrabă, am spune că toate aceste puteri 
în ascensiune sunt interesate să păstreze un caracter neo-westphalian sistemului 
internațional contemporan, pentru a se proteja de ceea ce ele percep ca fiind „tentația 
globalistă, unilateralismul” hegemonului consacrat. Numai o contra-pondere, în 
opinia lor, la politica suprematistă în sistem, dusă de hegemonul consacrat, prin 
afirmarea și insistarea pe caracterul esențial al principiilor de drept internațional 
(principii neo-westphaliene) ar duce la o stare de echilibru în sistem.

Paradoxul apare când hegemonul renunță pe față, declarativ, la principiile 
globaliste (printr-o schimbare de administrație, de exemplu) și afirmă atașamentul 
față de principiile westphaliene, determinând schimbarea sistemului întreg, din 
proto-globalist (în plină globalizare), într-un sistem inter-statal. În această situație, 
atât hegemonul cât și puterile în ascensiune (chalengerii) se află, din motive diferite, 
într-o poziție similară (de susținere a principiilor neo-westphaliene). Pentru hegemon, 
neo-westphalismul devine o linie strategică diferită menită să re-afirme măreția țării 
(deci, o chestiune de „prestigiu”, concept complex), adoptată de o nouă administrație 
prezidențială (o opțiune politică prioritar internă cu privire la interesul național) în 
timp ce pentru challengeri, neo-westphalismul face parte din strategia lor de țări în 
plină dezvoltare, de a denunța globalismul ca modalitate de afirmare a dominației 
hegemonului. În acest caz, putem spune că puterile în ascensiune, challengerii, sunt 
într-o poziție de defazare, adică se află în urma schimbării strategice de optică a 
hegemonului. Este nevoie deci, de o perioadă de acomodare a challengerilor cu noua 
poziție strategică a hegemonului (adaptarea neo-westphalismului ca principiu de bază 
pentru întregul sistem internațional), astfel încât să se determine o contra-reacție, o 
SUA, a fost acțiunea fulger, unilaterală, din Siria, în 2017, fără rezultate de la ONU și folosind justificarea globalistă 
(acțiune împotriva terorismului internațional). Or, într-un sistem pe care hegemonul îl dorește ”neo-westphalian”, 
trebuie să existe compatibilitate cu dreptul internațional.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/2018 211

DOCTRINE, POLITICI  ȘI STRATEGII DE SECURITATE
schimbare de poziție a challengerilor la adresa hegemonului. Astfel, în opinia noastră, 
contra-reacția puterilor în ascensiune la adresa neo-westphalismului american, ar 
putea fi: afirmarea unui neo-westphalism radical (naționalism radical), cu care să 
se evidențieze față de linia moderată neo-westphaliană susținută de hegemon, și prin 
care să fie capabile să conteste sistemul internațional reorganizat conform viziunii 
hegemonului; în a doua variantă, contra-reacția challengerilor ar fi afirmarea unui 
globalism propriu, a unei viziuni personale despre globalizare (prin consacrarea 
sintagmei Secolului Eurasiatic, al Secolului Pacificului în versiunea asiatică, a Sferei 
Asiatice de Prosperitate, a Secolului Asiatic etc.). În acest fel, trendul globalizării 
ar fi preluat de challengeri, ca un mod de a reacționa contra viziunii hegemonului 
și ca un mod de a contesta viziunea hegemonului (neo-westphalismul în modalitatea  
susținută de hegemon). Am asista, deci, la un trend al globalizării asumat vizibil de 
challengeri și transformat în „Secol Asiatic”, „Secol Eurasiatic” etc., ca modalitate 
de a contesta linia oficială strategică, viziunea asupra lumii, asumată de hegemon 
(neo-westphalismul).

Ar fi într-adevăr o schimbare majoră de optică din partea challengerilor, 
asumarea trendului globalist, la care hegemonul a renunțat iar în locul sprijinirii 
principiului suveranității, să vedem noțiuni și concepte de tip globalist asumate 
deschis și susținut în noile direcții strategice ale marilor puteri în ascensiune (non-
occidentale). 

Ordinea sec. XXI este una flexibilă și putem asista la ridicarea unor forme 
noi de globalizare (non-occidentale), ca o reacție la adresa liniei strategice noi 
(neo-westphalism) asumate de hegemonul consacrat al sistemului internațional 
contemporan.

2. Priorități ale politicii externe a SUA din prisma doctrinei 
”interesului național”, înțeles ca „re-afirmare a statului-
națiune”. SUA, auto-definită ca un „stat puternic”. Conceptul 
de „măreție a Americii”, reafirmare a doctrinei „statului 
puternic”. SUA, ca hegemon al unui sistem neo-westphalian, 
care refuză însă, paradoxal, să se identifice cu un „promotor al 
ordinii globale”. 

Printre prioritățile de politică externă ale noii administrații, se numără și:
- ridicarea unui zid de protecție contra imigranților, la granița dintre SUA 

și Mexic. Zidul proiectat a fi de peste 3.000 de km, de-a lungul frontierei cu Mexicul, 
și are ca scop stăvilirea imigrației ilegale, văzută ca o problemă de securitate națională 
pentru SUA31. După estimările specialiștilor, costurile totale ale acestui proiect se 
31  Roxana Petre, Zidul care va despărți  SUA de Mexic, mai aproape de realitate. Au fost alese patru companii 
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ridică la zeci de miliarde de dolari, Mexicul refuzând să accepte varianta de a plăti 
pentru ridicarea acestui zid32. Necesitatea ridicării zidului ca demarcație între două 
state este explicată prin prisma nevoii de protecție a interesului național al Americii, 
exprimat în termeni sociali (de protecție a interesului american) de combatere a 
fenomenelor de crimă organizată transfrontalieră (combaterea traficului cu droguri 
dinspre Mexic) și de securitate națională33. Semnificația acestui zid reprezintă 
aplicarea unei concepții de reîntărire a suveranității statului american, în sensul 
stabilirii unei conexiuni directe, vizibile și puternice între suvernitate și teritoriu. 
Ideea care stă la baza opțiunii strategice de ridicare a zidului de la frontiera cu Mexicul 
stă în conexiunea dintre conceptul de suvernitate națională și cel de frontieră, unde 
puterea și independența unui stat rezidă în capacitatea sa de a asigura securitatea 
frontierelor sale. Fenomenul imigrației ilegale este privit ca fiind o amenințare din 
vecinătatea imediată, pentru securitatea națională a SUA. Este vorba de un răspuns 
de tip neo-westphalian (ridicarea unui zid la frontierele dintre două state) la o 
amenințare asimetrică (imigrație ilegală), răspuns interpretat totodată, ca un refuz 
al globalizării (proces care creează fenomenul porozității granițelor statului-națiune 
și al intensificarii fluxurilor transnaționale pe care statele nu le mai pot controla)34 ;  

- retragerea SUA din acorduri și tratate percepute de administrația 
Trump ca fiind pro-globaliste sau integraționiste și defavorabile interesului 
național al SUA. Noua administrație de la Casa Albă a ridicat o perspectivă critică 
asupra unor acorduri integraționiste precum NAFTA, la care participă SUA, Canada 
și Mexic, considerându-l pe acesta din urmă ca fiind defavorabil intereselor naționale 
protecționiste ale Americii35. Acest tratat integraționist este în curs de re-negociere, 
cu posibilitatea reală de retragere a SUA din acest acord, perceput ca fiind �extrem 
de favorabil Mexicului»36 ; 

- o anumită reticență față de probleme globale sensibile, precum 
schimbările climatice și re-negocierea acordului pe acest subiect, din prisma 
doctrinei interesului național al SUA (considerat ca nefiind suficient de bine 
protejat prin acest acord). În iunie 2017, administrația Trump anunță retragerea 
SUA din Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Prin discursul său privind 
acest subiect, președintele SUA a considerat că este vprba de „un alt tip de acord care 
dezavantajează economia SUA” (acest domeniu fiind perceput ca unul de importanță 
strategică „pentru ridicarea Americii la măreția ei de odinioară”). Prin urmare, un 
acord perceput ca fiind globalist (pornind de la o problemă globală dar defavorabil 
care să construiască prototipuri, 1 sept. 2017,  http://romanialibera.ro/actualitate/international/zidul-care-despa-
re-sua-de-mexic-mai-aproape-de-realitate—au-fost-alese-patru-companii-care-sa-construiasca-prototipuri-466882, 
accesat în 1 sept. 2017.  
32  Idem. 
33  A se vedea Mihai Diac, Donald Trump : Mexicul va plăti pentru zidul de frontieră cu SUA «într-un fel sau altul», 
29 august 2017,  http://romanialibera.ro/actualitate/international/donald-trump--mexicul-va-plati-pentru-zidul-de-
frontiera-cu-sua-intr-un-fel-sau-altul--466412, accesat în 1 sept. 2017. 
34  David Held et alii, op. cit., pp. 76-77, 80-81.
35  Ibidem.
36  Ibidem. 
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dimensiunii de securitate internă a SUA, economia, care permite un nou avânt al 
Americii în sec. XXI) apare ca impunând un �nivel excesiv de taxe și nesemnificativ 
în privința protecției mediului înconjurător global»37. Este important să remarcăm 
faptul că președintele Trump nu se anunță în mod total a se opune unei politici 
prietenoase cu mediul, fiind deschis unei viziuni moderate de participare la acest 
acord. Principiul dezvoltării durabile nu mai este privit într-un mod absolutist, ci are 
ca limite păstrarea locurilor de muncă americane peste ocean, accesul la exploatarea 
resurselor de energie americane, urmărirea prosperității și creșterea calității vieții. 
Prin urmare, în administrația Trump avem de-a face cu o sporire a importanței 
dreptului națiunilor la dezvoltare (care a atins apogeul în sec. XX, odată cu nevoia 
de industrializare a Sudului sărac și cu dorința de emancipare economică a țărilor 
în curs de dezvoltare), prin comparație cu fosta administrație SUA (unde principiul 
dezvoltării durabile era cel considerat a fi prioritar față de dreptul la dezvoltare al 
popoarelor, punându-le statelor ca limită, respectarea prioritară a dreptului popoarelor 
la un mediu înconjurător curat, nepoluat, regenerat dar și a dreptului generațiilor 
viitoare de a beneficia de un mediu înconjurător curat, sigur, stabil, bogat în resurse).

În discursul său privind poziția SUA față de Acordul de la Paris, președintele 
Trump conectează vizibil ideea de re-afirmare a suveranității Americii, cu poziția 
strategică de retragere din Acordul de la Paris. Această re-poziționare strategică este 
văzută de administrația Trump ca fiind o expresie a excepționalismului american, a 
caracterului unic, între națiunile lumii, a Americii, a viziunii sale naționale unice, 
care trebuie protejată38. 

Optica noii administrații privind natura Acordului de la Paris este aceea 
că prejudiciază interesele economice în afirmare ale Americii și că realizează o 
�intervenție nepermisă în afacerile economice interne ale SUA»39. Extrapolând, am 
putea ajunge la ipoteza retragerii, sub acest motiv, a SUA, din orice acord perceput 
ca integraționist sau încercând soluționarea unei probleme globale, ca fiind perceput 
ca „prevăzând intervenții și intromisiuni în afacerile interne ale statului”. Prin 
urmare, asistăm la o consolidare a valorii juridice a principiului neamestecului 
în treburile interne ale statelor, adică la consolidarea unui principiu clar anti-
globalist, asumat de noua administrație a SUA și generând în politica externă a 
SUA mișcări strategice concrete: retragerea sau anunțul iminent al retragerii din 
acorduri internaționale percepute ca globaliste sau integraționiste sau  re-negocierea 
acordului din prisma doctrinei priorității interesului național (definit ca anti-globalist, 
protecționist) al SUA. 

 - doctrina priorității interesului național, exprimată prin dictonul � America 
First », unde suveranitatea națională este înțeleasă în primul rând ca o re-întărire 
a conceptului de frontieră (de unde și prioritatea de politică externă a SUA, de a 
ridica un zid de protecție la granița cu Mexicul, care trebuie privită în această linie 
37  Ibidem.
38  Ibidem.
39  Ibidem. 
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de gândire strategică nouă).

În viziunea noii administrații, conceptul de „suveranitate” primește un sens 
consolidat: el semnifică și capacitatea de a controla granițele sale dar și controlul 
„asupra propriei economii, asupra sistemului juridic, asupra valorilor politice și 
asupra structurii de stat”40. Doctrina suveranității naționale este privită aici ca 
servind la afirmarea statului american ca entitate unică, de sine stătătoare, care este 
răspunzătoare în fața cetățenilor săi, a sistemului său de guvernare și potrivit valorilor 
sale proprii41. Prin afirmarea dictonului ”America First”, în opinia doctrinei, practic, 
asistăm la o revenire în discursul academic și politic american a conceptului de 
„interes național”, „considerat până acum ca fiind depășit, înapoiat, pre-tehnologic”42. 

Ceea ce este esențial să remarcăm, consideră doctrina, atunci când observăm 
că administrația Trump optează pentru retragerea sau re-negocierea radicală a 
Acordului de la Paris, este de fapt, � afirmarea unei opțiuni strategice total diferite 
de poziționările strategice ale Americii din 1945 încoace »43. Practic, nu este 
vorba de o denunțare izolată a unui anumit acord, care este perceput ca „globalist 
sau defavorabil interesului național american”, așa cum este definit (în termeni 
predominant economici și de valori proprii națiunii americane) de noua administrație, 
ci de o repunere în cauză a «întregii strategii americane privind relațiile mondiale 
din perioada următoare celui de-Al Doilea Război Mondial»44. Practic, ne aflăm, 
opinează doctrina sus-menționată, în fața unei denunțări foarte clare, ca opțiune 
strategică diferită, a unei întregi rețele de acorduri, tratate militare și economice 
extrem de vaste, creată începând din 1945 până în prezent45. Asistăm, de fapt, la 
o  linie politică strategică nouă, foarte clară și asumată, de afirmare a unui neo-
westphalism bazat pe excepționalismul american și pe o politică reticentă în a face 
alianțe, în care angajarea și susținerea unor rețele vaste de acorduri și tratate este 
privită ca o diluare a suveranității americane46, ca „inutilă și costisitoare”. Pentru 
Președinția Trump, �denunțarea Acordului de la Paris este doar un prim pas în re-
poziționarea strategică de ansamblu a politicii externe americane spre re-câștigarea 
suveranitătii americane»4747, care se traduce prin renunțarea la a susține o rețea 
extinsă, mondială de acorduri, tratate ce sunt considerate că „au slăbit economia 
americană”, în concepția administrației de la Casa Albă.

- descurajarea mișcărilor de integrare economico-politică regională 
(inclusiv de tipul UE) și preferința spre dezvoltarea relațiilor bilaterale cu toate 
țările, inclusiv cu țările membre ale unor astfel de entități integraționiste.

40  Ibidem.
41  Ibidem.. 
42  Ibidem.. 
43  Ibidem.. 
44  Ibidem.
45 Ibidem. 
46 Ibidem.
47 Ibidem.
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3. Unele concluzii

Conceptul de „suveranitate” se pare că revine încet dar ferm, în politica 
internațională, ca un concept de importanță majoră, anunțând o re-structurare 
a întregului sistem internațional, începând din 1945 și până în prezent, mișcare 
caracterizată prin descurajarea tendințelor globaliste în noile linii strategice ale 
administrației americane, precum și printr-o reticență de angajare în alianțe și 
acorduri percepute ca fiind costisitoare sau dăunătoare intereselor economice 
americane. Există o anumită teamă la nivel internațional asupra riscului de afectare a 
echilibrului internațional, prin pericolul unei dezangajări totale, ferme a Americii în 
privința asumării unor obligații de tip globalist (aderare la regimuri globale precum 
cele privind schimbările climatice sau deschiderea spre intervenționism a Americii 
în privința protecției drepturilor omului oriunde pe glob). În schimb, observăm că 
noua administrație Trump consideră terorismul islamic internațional ca o provocare 
globală și își propune să îi răspundă ferm (ceea ce înseamnă inclusiv să folosească 
opțiunea intervenției la nivel global într-un asemenea dosar), de unde putem 
concluziona că avem de-a face (pentru moment) cu o linie moderată de respingere 
a globalismului din partea noii administrații. Aspectele de securitate internă devin 
prioritare pentru noua administrație (securitate la granițe, securitate economică) față 
de opțiunea de a se angaja mai departe în susținerea rețelei vaste de acorduri și tratate 
la nivel internațional (structură a globalismului de tip american).

Fiind vorba de o ordine internațională în plină schimbare, atât America dar și 
noile puteri în ascensiune își caută încă poziția strategică pe care să și-o asume clar, 
în deceniile viitoare. Am spune că asistăm la o fază de cristalizare a principalelor 
elemente ale jocului global care încă nu s-a conturat după schimbarea administrației 
de la Casa Albă.
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Rezumat

Marile puteri ale lumii sunt angrenate într-o cursă a înarmării în 
domeniul inteligenței artificiale (IA) fără precedent, patru din cele cinci 
state membre ale Consiliului de Securitate al ONU plasând IA în centrul 
strategiilor lor de securitate și dezvoltare. Acest articol prezintă cele mai 
importante repere legate de impactul IA asupra securității și evoluții legate de 
înarmarea cu IA a principalilor competitori în domeniu. Descoperirile legate 
de IA vor avea impact asupra securității naționale, determinând schimbări 
în trei domenii: superioritatea militară, superioritatea informațională și 
superioritatea economică.

Cuvinte-cheie: inteligență artificială, mașini augmentabile, război electronic

Abstract

The great powers of the world are engaged in an unprecedented artificial 
intelligence arms race, with at least four of the five permanent members of 
the Security Council placing AI at the centre of their current security and 
development strategies. This article presents the most important elements 
related to the impact of the IA on security and to the main competitors from the 
AI arm race. The proper use and implementation of the latest findings in the 
field of Advances in AI will affect national security by driving change in three 
areas: military superiority, information superiority, and economic superiority.

Keyword: artificial intelligence, augmentable machines, electronic warfare

1  Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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Inteligența artificială, repere conceptuale

Conform Comisiei Europene, inteligența artificială (IA) se referă la 
sistemele care manifestă comportamente inteligente prin analizarea 

mediului lor înconjurător și care iau măsuri - cu un anumit grad de autonomie - 
pentru a atinge obiective specifice.  Sistemele bazate pe IA se pot baza exclusiv pe 
software-uri, acționând în lumea virtuală (de ex. asistenți vocali, software de analiză 
a imaginii, motoare de căutare, sisteme de recunoaștere vocală și facială) sau IA 
poate fi încorporată în dispozitive hardware (de exemplu roboți avansați, vehicule 
autonome, drone sau aplicații pentru internetul obiectelor)2.

Inteligenţa artificială este definită drept inteligenţa dovedită de maşini sau 
de softuri (Wikipedia), știinţa şi ingineria de a face maşini inteligente (McCarthy) 
sau studiul şi designul agenţilor inteligenţi, unde prin agent inteligent înţelegem un 
sistem care se adaptează la mediu şi întreprinde acele acţiuni care îi maximizează 
şansele de succes” (Russel şi Norvig).

Există patru mari școli de gândire în domeniul inteligenței artificiale, în funcție 
de atributele mașinilor inteligente, astfel:

- Școala conform căreia mașinile inteligente gândesc ca oamenii, aceasta 
vizând „noile eforturi incitante de a face computerele să gândească... maşini cu minţi, 
în sens complet...” (Haugeland, 1985);

- Școala conform căreia mașinile inteligente acționează ca oamenii, care 
privește „tudiul modului în care computerele ar putea să facă lucruri pe care, în acest 
moment, oamenii le fac mai bine” (Rich and Knight, 1991);

- Școala conform căreia mașinile inteligente gândesc raţional, centrată pe 
„studiul facultăţilor mentale prin folosirea modelelor computerizate” (Charniak and 
McDermott, 1985);

- Școala conform căreia mașinile inteligente acționează raţional, potrivit căreia 
„inteligenţa computerizată este studiul designului agenţilor inteligenţi” (Poole et al., 
1998).

IA este un termen folosit pentru inteligența simulată de mașini. Aceste mașini 
sunt programate să „gândească» asemeni unui om și să imite felul în care o persoană 
acționează. Una din caracteristicile importante ale inteligenței artificiale este 
capacitatea mașinilor de a raționaliza și de a lua decizia cea mai bună pentru a atinge 
un obiectiv specific. Termenul de IA poate fi aplicat oricărei mașini care prezintă 
trăsături asociate cu o minte umană, cum ar fi învățarea și rezolvarea problemelor.

IA se bazează pe ideea că inteligența umană poate fi definită în termeni 
exacți, încât o mașină să o poată imita. Obiectivele IA includ moduri de învățare, 
raționamentul și percepția față de modul de existență al oamenilor și al obiectelor 
2  Inteligența artificială pentru Europa, Comunicare a Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliul 
European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Bruxelles 2018
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din jur, având la bază o programare interdisciplinară bazată pe științe, matematică, 
informatică, lingvistică, psihologie etc.

Pe măsură ce tehnologia avansează, reperele anterioare care definesc IA 
devin depășite. Mașinile care calculează funcții de bază sau recunosc un text prin 
recunoașterea exactă a caracterelor, nu mai sunt considerate a avea inteligență 
artificială deoarece această funcție este acum inerentă computerului3.

Machine Learning (ML) sau mașinile augmentabile reprezintă o aplicație 
actuală a inteligenței artificiale, care, daca are acces la date pe care să le utilizeze, 
se poate auto-îmbunătății recursiv într-un mod autonom. Sistemele de învățare 
bazate pe mașini augmentabile au puncte forte și puncte slabe, diferite de software-
ul tradițional. În dezvoltarea software-ului tradițional, programele sunt codate 
manual, ca serii lungi de instrucțiuni executate secvențial. Mașina augmentabilă este 
diferită, deoarece calculatorul este programat prin aplicarea unui algoritm și a unui 
set de date de antrenament sau de test. Mașinile augmentabile dispun de o capacitate 
extraordinară de a analiza datele nestructurate de senzori, inclusiv date care nu au 
fost găsite în setul de formare sau antrenament.   

Un agent inteligent este un sistem software care poate acționa fără o implicare 
directă a oamenilor și, în anumite limite, poate să-și gestioneze într-un mod autonom 
acțiunile. Agenții interacționează cu alți agenți printr-un limbaj de comunicare 
specific. Agenții percep mediul, care poate fi: lumea fizică, alți agenți, Internetul, sau 
o combinație a tuturor acestora. Principalele sarcini în acest domeniu sunt:   punerea 
în aplicare a negocierilor agenților inteligenți și dezvoltarea de limbaje în acest scop, 
coordonarea comportamentului agenților și dezvoltarea arhitecturii limbajului de 
programare. Abordările bazate pe tehnologia agenților inteligenți sunt promițătoare 
în dezvoltarea de produse software de mari dimensiuni, inclusiv instrumente de 
management pentru sisteme mari și complexe cum ar fi sistemele de telecomunicații, 
producție, sistemele de control al trupelor, transport, rețele4. Este, de asemenea, 
posibil ca această direcție să dispară ca disciplină științifică separată, fuzionând în 
zone adiacente, dar, în același timp, având o influență tehnologică decisivă asupra 
lor5.  

Datorită accesului la o putere de calcul din ce în ce mai mare, ultimele decenii 
au văzut o explozie în capabilitățile și aplicațiile de inteligență artificială. Astăzi, IA 
este folosită în majoritatea domeniilor, de la recunoașterea imaginii și a vorbirii, la 
sistemele de recomandare, la informatică biomedicală și autoturisme. Indiferent dacă 
este vorba despre învățarea automată a mașinilor, despre construcția de algoritmi, 
despre învățarea profundă sau despre rețelele neurale, toate abordările se bazează 
pe experiența acumulată. IA se folosește pretutindeni, de exemplu în motoare de 
căutare, pentru a îmbunătăți răspunsurile la întrebări, pentru a recunoaște vorbirea și 
a traduce în și din alte limbi, pentru a filtra spam-ul în e-mail, pentru a prezice ratele 
3  https://www.investopedia.com/terms/a/artificial-intelligence-ai.asp, accesat la 15.08.2018
4  http://www.raai.org/library/library.shtml?ainewspapers, accesat la 15.08.2018
5  https://ai.arizona.edu/sites/ai/files/MIS596/chapter_4.pdf, accesat la 15.08.2018
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de schimb și piețele bursiere, pentru a depista tumori, pentru a conduce autoturisme, 
pentru a îmbunătăți calitatea imaginii telescoapelor, pentru a recunoaște obiecte, fețe, 
gesturi, voci, muzică6.

Schimbările produse de evoluțiile din domeniul Inteligenței 
Artificiale în Securitate și Apărare

Actorii statali și cei nonstatali concurează pentru același fond de talente umane; 
mai mult, infrastructura hardware este foarte asemănătoare. Numărul total de actori 
care dezvoltă și utilizează sisteme avansate de IA va fi semnificativ mai mare decât 
cel care dispune de armament nuclear sau aerospațial. Google DeepMind, companie 
văzută de mulți ca lider mondial în domeniul cercetării de ultimă oră și dezvoltare 
a IA, are o poziție puternică împotriva utilizării acesteia în scopuri militare sau de 
supraveghere. După achiziționarea DeepMind de către Google, cele două organizații 
au convenit ca Google să nu mai colaboreze cu entități care utilizează tehnologia 
DeepMind în scopuri militare și de supraveghere guvernamentală. 

Ca tehnologie generală, AI va afecta multe domenii comerciale și militare. 
Dimensiunea populației devine mai puțin importantă pentru puterea națională 
fiindcă evoluțiile tehnologice pot naște, cu uşurință, guverne care au la dispoziție 
instrumente de control și manipulare mult mai eficiente față de cele trecute și 
actuale. Guvernele din întreaga lume finanțează diverse analize strategice axate pe 
tehnologia IA și tehnologiile sale adiacente. Fiecare dintre aceste tehnologii a dus la 
schimbări semnificative în strategii, organizare, priorități și resurse alocate securitații 
globale. Așadar, actorul statal sau nonstatal, care câștigă cursa în dezvoltarea IA 
poate beneficia de avantaje semnificative, în sensul că va fi primul care va descoperi 
și dezvolta următoarea generație de inovații, asigurându-și avantaje economice și 
militare strategice.

Greg Allen și Taniel Chan au elaborat un amplu studiu cu privire la impactul 
inteligenței artificiale asupra securității naționale a SUA, concluzionând că realizarea 
superiorității informaționale, economice și militare a unui stat nu e posibilă fără 
implementarea adecvată a celor mai noi descoperiri în domeniul IA7. 

Cercetătorii din domeniul inteligenței artificiale au demonstrat progrese tehnice 
semnificative în ultimii cinci ani, mult mai repede decât se anticipase anterior, susțin 
autorii studiului. Majoritatea acestor progrese se datorează progreselor înregistrate 
în sub-domeniul de IA al Machine Learning (ML) sau al mașinilor augumentabile. 
Majoritatea experților consideră că acest progres rapid va continua și chiar va 
accelera. În SUA, cele mai multe progrese ale cercetării IA au loc în sectorul privat și 

6 https://www.usi.ch/en/node/1142?gclid=EAIaIQobChMI54D23PTr2wIVHYuyCh3jpQnvEAMYASAAEgIvo
_D_BwE, accesat la 15.08.2018
7  Allen, G., Chan, T, Artificial Intelligence and National Security, Harvard Kennedy School, the Belfer Center for 
Science and International Affairs, 2017
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în mediul academic, cu toate că finanțarea sectorului privat pentru IA este mai mică 
decât cea a guvernului Statelor Unite.

Conform studiului amintit, capacitățile existente în AI au un potențial 
semnificativ pentru securitatea națională. De exemplu, tehnologia de învățare 
a mașinilor existente ar putea permite grade înalte de automatizare în activitățile 
intensive de muncă, cum ar fi analiza imaginilor prin satelit și apărarea cibernetică. 
Progresele viitoare în AI au potențialul de a fi o tehnologie transformatoare a securității 
naționale, la fel ca armele nucleare, aeronavele, computerele și biotehnologia. Fiecare 
dintre aceste tehnologii a dus la schimbări semnificative în strategia, organizarea, 
prioritățile și resursele alocate ale comunității de securitate națională din S.U.A.

Allen și Chan apreciază că progresele viitoare în IA vor avea cel puțin 
același impact și că avansurile din IA vor afecta securitatea națională, determinând 
schimbarea în trei domenii: superioritatea militară, superioritatea informațională și 
superioritatea economică. 

Pentru superioritatea militară, progresele înregistrate în IA vor permite atât 
capabilități noi, cât și capabilități existente, accesibile pentru o gamă mai largă 
de actori. De exemplu, tehnologia disponibilă în comerț, dotată cu IA (cum ar fi 
livrarea cu drone pe distanțe lungi) poate oferi statelor mai mici și actorilor nestatali 
acces la un tip de armă de precizie cu rază lungă de acțiune. În domeniul cibernetic, 
activitățile care necesită în prezent o mulțime de muncitori cu înaltă calificare, cum ar 
fi operațiunile de răspuns la amenințările persistente, pot fi în mare parte automatizate 
și ușor accesibile pe piața neagră.

Din perspectiva superiorității informaționale, IA va spori dramatic capabilitățile 
pentru colectarea și analiza datelor, precum și crearea de date, se precizează în același 
studiu. Astfel, în operațiunile de informații, aceasta va însemna că există mai multe 
surse decât oricând pentru a afla adevărul. Pe de altă parte, falsificarea cu ajutorul IA 
a mediilor audio și video se evoluează rapid în ceea ce privește creșterea calității și 
scăderii costurilor. În viitor, falsurile generate de IA vor pune la încercare încrederea 
multor instituții. 

Din punct de vedere al superiorității economice, autorii studiului constată că 
progresele înregistrate în IA ar putea duce la o nouă revoluție industrială. Fostul 
secretar al Trezoreriei SUA, Larry Summers, a prezis că avansurile în IA și în 
tehnologiile aferente vor duce la o scădere dramatică a cererii de muncă, astfel încât 
Statele Unite „ar putea avea, până în 2050, o treime din bărbații cu vârste între 25 
și 54 de ani fără loc de muncă.” La fel ca prima revoluție industrială, se așteaptă ca 
revoluția generată de IA să schimbe relația dintre capital și muncă în economiile din 
întreaga lume. Nivelurile crescânde de automatizare a muncii ar putea determina 
țările dezvoltate să experimenteze un scenariu similar cu cel privitor la „blestemul 
resurselor”.  La fel ca prima revoluție industrială, mărimea populației va deveni mai 
puțin importantă pentru puterea națională. Țările mici, care investesc în tehnologia 
IA, vor avea un rol mai important decât astăzi în balanța internațională de putere. 
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Cursa înarmării în domeniul Inteligenței Artificiale

Trei dintre cele mai mari puteri ale lumii, SUA, Rusia și China, sunt profund 
implicate în competiția pentru dezvoltarea și implementarea de sisteme de IA care să 
le aducă avantaje competitive în relațiile internaționale. Fiecare dintre cele trei țări a 
recunoscut oficial importanța critică a mașinilor inteligente pentru viitorul securității 
lor naționale. 

Potențialul IA de a oferi un avantaj strategic statelor este clar. Fiecare dintre 
cele trei națiuni au perspective divergente cu privire la abordarea și definirea acestei 
provocări. Cu toate acestea, o temă comună este înțelegerea importanței și impactului 
IA asupra economiei și securității mondiale.    

Pentru a identifica și dezvolta modalități inovatoare de susținere și avansare 
a dominației militare mondiale și în secolul XXI, SUA au elaborat The Third Offset 
Strategy. Această strategie pune accent pe sisteme de învățare profundă, pe cooperarea 
om-mașină pentru a sprijini procesele de luare a deciziilor, pe sisteme de arme semi-
autonome și pe platforme fără pilot. Pentagonul a alocat 18 miliarde de dolari pentru 
cercetare și dezvoltare pe The Third Offset Strategy8. Banii alocați includ 3 miliarde 
USD pentru cercetarea tehnologiilor A2/AD (Anti-Access/Area Denial), 3 miliarde 
dolari pentru provocări submarine, 3 miliarde dolari pentru colaborarea dintre oameni 
și mașini, 1,7 miliarde pentru războiul cibernetic și electronic, 500 milioane dolari 
pentru muniții, și 500 de milioane de dolari pentru simularea și testarea strategiei 
offset pe timp de război9.

RAS este strategia pentru armata robotizată și sisteme autonome pe care 
armata americană o integrează, cu ajutorul noilor tehnologii, pentru a-și suprasolicita 
inamicii din ce în ce mai capabili. În următorii 25 de ani, trei progrese tehnologice 
sunt esențiale pentru a permite realizarea cât mai rapidă și mai eficientă a obiectivelor 
capabilităților RAS: autonomie, inteligență artificială și control comun.   

Autonomia este nivelul de independență pe care oamenii îl acordă unui sistem 
de executare a unei sarcini date. Aceasta se bazează pe o combinație de senzori și 
computere avansate care să construiască un software necesar mașinilor pentru a 
lua decizii. Nivelele mai înalte de autonomie permit RAS să efectueze misiuni de 
risc mari pe o durată mai lungă, să extindă adâncimea operațională și distanța de 
rezistență și să permită soldaților să se concentreze asupra misiunilor pe care oamenii 
le fac cel mai bine. Din ce în ce mai mult, IA va ține cont de factori operaționali 
precum parametrii misiunii, regulile de implicare și analiză detaliată a terenului. Pe 
măsură ce colaborarea om-mașină se maturizează, IA va contribui la o mai rapidă 
și îmbunătățire a procesului de luare a deciziilor în cinci domenii: identificarea 

8  https://thediplomat.com/2016/02/new-us-defense-budget-18-billion-for-third-offset-strategy/, accesat la 
01.09.2018
9  http://defencematters.org/news/a2-ad-explained-three-minutes-vid/1073/, accesat la 01.09.2018
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indicațiilor și avertismentelor strategice; avansarea narațiunilor și contracararea 
propagandei adversare; sprijinirea procesului de luare a deciziilor la nivel operațional; 
care să permită conducătorilor să angajeze formațiuni mixte, cu sau fără echipaj, și 
consolidarea desfășurării unor misiuni de apărare specifice, în care funcțiile de viteză, 
cantitate de informații și sincronizare, ar putea copleși procesul decizional uman.

În perioada 2021-2030, armata americană va continua cercetarea în domeniul 
autonomiei, învățării mecanice și IA pentru a realiza UGS (senzori de teren 
nesupravegheați) și UAS (drone) mai capabile. Deși autonomia deplină nu este atinsă 
pe termen mediu, armata va fi în poziția de succes pe termen lung. Începând cu anii 
2031-2040, armata SUA își va înlătura sistemele autonome vechi, introducând noi 
UGS și UAS autonome, dezvoltate prin cercetări comerciale și investiții în știință 
și tehnologie. Generația următoare de vehicule de luptă și de aeronave fără pilot 
permite echipelor armate să construiască mai multe opțiuni pentru comandanți și să-
și organizeze rapid modul de luptă, bazându-se pe schimbarea variabilelor misiunii10.

Strategia RAS evoluează în timp, dar va rămâne axată pe obiectivul fundamental 
de a urmări noi tehnologii. Pe măsură ce forțele de teren fac eforturi pentru a obține 
poziții de avantaj, RAS oferă o componentă vitală pentru a atinge superioritatea și 
libertatea de manevră, remodelând modul în care armata se va lupta în viitor11. 

SUA se află în spatele Chinei la cantitatea de studii realizate în ceea ce privește 
AI. De exemplu, numărul documentelor legate de AI transmise la conferințele 
internaționale privind inteligența artificială IJCAI 2017 a indicat că 37% din studiile 
referitoare la AI au fost din partea  Chinei,  în timp SUA au avut numai 18%, dar 
superioare calitativ. Inovațiile din industria Chinei au fost marcate în mod oficial 
ca „uimitoare”. Din aceste motive, există diferite provocări strategice pe care SUA 
trebuie să le depășească pentru a se menține în cursa AI12. 

Similar cu SUA, conducerea rusă a recunoscut importanța IA pe câmpul de 
luptă modern. Președintele rus Vladimir Putin declara în 2017 că „oricine devine lider 
în această sferă (IA), va deveni conducătorul lumii”. Ca urmare a războiului ruso-
georgian, Rusia a elaborat un plan cuprinzător de modernizare militară; principala 
caracteristică a planului de modernizare din 2008 a fost dezvoltarea tehnologiilor 
militare și a sistemelor de armament autonome. Rusia beneficiază totuși de o tradiție 
academică puternică în domeniul tehnologiei și al științei și de o desfășurare eficientă 
a tehnologiei pe care o are deja. 

Comitetul industrial militar rus dorește ca, până în anul 2025, 30% din 
echipamentele militare să fie robotice. Cu o industrie de tehnologie mai mică decât 
China sau SUA, Rusia trebuie să stabilească și să atingă astfel de obiective ambițioase 
pentru a rămâne competitivă. Ca și China, guvernul rus este mult mai centralizat și 
10  Maneuver, Aviation, and Soldier Division Army Capabilities Integration Center U.S. Army Training and Doctrine 
Command 950 Jefferson Ave, Fort Eustis, VA 23604  March 2017
11  https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2018/RASGPA-ESC30/ESC30FinalReport.pdf, accesat la 
01.09.2018
12  http://www.medianet.com.au/releases/141439/, accesat la 15.09.2018
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deține mai multă putere asupra modului în care AI se va dezvolta în țară. Acest lucru 
sugerează că va fi probabil îndreptată mai mult către aplicații militare și de informații. 

Rusia a început deja să pună AI și mașinile augumentabile să funcționeze 
ca parte a campaniilor de propagandă, manipulare socială și hacking. În Rusia, un 
proiect militar de cercetare AI și de analiză semantică a datelor, condus de Corporația 
United Instrument Making Corporation, care implică Academia Rusă de Științe, 
diverse universități și mai mult de 30 de companii private, se transformă într-unul 
dintre cele mai mari abordări în sectorul public-privat al Rusiei. 

Fundația Rusă pentru Studii Avansate standardizează dezvoltarea inteligenței 
artificiale pe patru linii principale: recunoașterea imaginii, recunoașterea vorbirii, 
controlul sistemelor militare autonome și sprijinul informațional pentru ciclul de 
viață al armelor. Departamentele de știință și tehnologie din universitățile militare 
sunt impulsionate de către stat să cerceteze și să dezvolte inteligența artificială, 
robotica, cibernetica militară și alte domenii promițătoare. Rezultatele acestei 
activități științifice sunt utilizate pe scară largă în dezvoltarea de noi sisteme militare; 
dar cele mai mari și mai rapide descoperiri rusești, bazate pe mașini augumentabile 
sunt așteptate în domeniul războiului electronic, deoarece au fost descoperite unități 
ruse de EW (electorinic warfare sau razboi electronic) în Siria, în estul Ucrainei și 
în Crimeea, unde au fost amplasați senzori de detectare și analiză a aeronavelor, 
navelor maritime, rachetelor etc.; aceste date sunt introduse în sistemele mașinilor 
augumentabile și vor fi folosite pentru a îmbunătăți razboiul electronic rus13. Recent, 
vehiculul subacvatic rusesc „Galtel” a fost folosit cu succes pentru a dezactiva arme 
neexplodate în zona portuară din Tartus, Siria. Acesta a fost echipat cu inteligență 
artificială, permițând UUV-ului (vehicule autonome subacvatice) să rezolve 
problemele în mișcare14.

Fundația pentru Studii Avansate utilizează vehiculul de teren fără pilot 
Nerekhta care învăță să coopereze cu alte sisteme cu și fără pilot cu ajutorul AI. Cel 
mai puternic robot, realizat de ruși, face parte din complexul de recunoaștere și atac 
„Vikhr” pe baza BMP-3. Mașina cântărește aproape 15 tone și este înarmată cu un 
pistol automat de 30 milimetri 2A72, cuplat cu mitraliera de 7,62 mm PKTM și cu 
sistem anti rachetă „Cornet-M”15. 

Sukhoi Su-57, Mikoyan MiG-35 si Ilyushin Il-76-MD90A sunt așteptate 
în anul 2019. Viitoarea aeronavă de luptă MiG-41 va fi dotată cu elemente de 
inteligență artificială, care vor ajuta pilotul să controleze aeronava la viteze de patru 
până la șase Mach. Aparatul Su-35 are deja un program AI care poate să potrivească 
armele disponibile cu obiective potențiale; și, începând cu anul 2018, armata rusă va 
dobândi sistemul de război electronic „Bylina”, considerat ca fiind capabil de analiză 
13  https://moderndiplomacy.eu/2018/04/19/the-artificial-intelligence-race-u-s-china-and-russia/, accesat la 
15.09.2018
14  https://ria.ru/defense_safety/20171015/1506649786.html, accesat la 15.09.2018
15  https://www.thefirearmblog.com/blog/2017/12/19/russia-adopt-nerekhta-unmanned-ground-vehicle/, accesat la 
15.09.2018
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independentă și alegerea modalităților de a suprima semnalele electronice inamice. 
Sistemul Bylina RB-109A va fi folosit de către Forțelor Armate ale Rusiei pentru 
război electronic16. Bylina are o inteligență atât de avansată încât, în câteva secunde, 
este capabilă să aleagă ținte de luptă și modalități de blocare a semnalelor radarelor 
și sateliților inamici. Potrivit experților militari, Bylina este aproape de inteligența 
artificială17.   

China, înțelegând impactul global al acestei probleme, a inițiat un plan 
cuprinzător, sponsorizat de stat, în cercetare și educație. Consiliul de Stat al Chinei a 
publicat un document în luna iulie 2017, intitulat Planul de dezvoltare a inteligenței 
artificiale de nouă generație, pentru a ilustra în mod explicit dezvoltarea națiunii cu 
ajutorul acestor tehnologii. 

Până în anul 2030, China intenționează să devină un centru mondial pentru 
inovare AI, moment în care industriile AI vor atinge o valoare totală de producție de 
1 trilion de yuani (147.800 miliarde dolari). De asemenea, liniile directoare indică 
faptul că guvernul va investi în proiecte AI și va încuraja investițiile private pentru 
dezvoltarea platformelor informatice de tip open source.

Un avantaj important al Chinei este dat de companiile de internet, în contextul 
în care acestea au dezvoltat ecosisteme care pătrund și direcționează mediul online, 
care este un generator substanțial de date. China generează aproximativ 13% din 
informațiile digitale la nivel global. Până în anul 2020, este de așteptat ca acest 
procentaj să urce pană la 20-25%. Cei aproape 1,4 miliarde de chinezi generează 
mai multe date decât aproape toate celelalte națiuni la un loc. Ceea ce distinge cu 
adevărat China este faptul că are mai mulți utilizatori de internet decât orice altă 
țară: aproximativ 730 milioane, din care majoritatea e conectată online prin senzori 
precum smartphone-uri, care generează date foarte valoroase. 

În China, firmele de tehnologie colaborează îndeaproape cu agențiile 
guvernamentale. De exemplu, Baidu a fost invitat să conducă un laborator național 
pentru învățarea profundă. Giganții tehnologici chinezi au început să investească 
foarte mult în AI. Baidu, Alibaba și Tencent, denumite în mod colectiv BAT, lucrează 
la multe dintre aceleași servicii, inclusiv pentru recunoașterea vocală și a feței18. 

În concluzie, progresele tehnologice în inteligență artificială, cu precădere 
cele legate de mașini augumentabile și de sistemele autonome, impulsionează 
utilizarea automatizării în sfera securității. Pe termen lung, capabilitățile înzestrate 
cu IA vor schimba puterea militară și războiul. Există tot mai multe semne ale 
exacerbării cursei de înarmare în domeniul inteligenței artificiale la nivel mondial, 

16  https://tagilcity.ru/news/science/04-04-2017/iskusstvennyy-intellekt-postupit-na-vooruzhenie-rossiyskoy-armii-
v-2018-godu.html, accesat la 15.09.2018
17  http://weaponews.com/news/4539-the-defense-ministry-will-get-a-system-of-control-stations-ew-bylina.html, 
accesat la 15.09.2018 
18  https://www.economist.com/business/2017/07/15/china-may-match-or-beat-america-in-ai, accesat la 15.06.2018
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marile puteri ale lumii plasând IA în centrul strategiilor lor actuale majore. 
Competiția globală pentru dominație în domeniul IA este evidentă dacă ne avem 
în vedere creșterea exponențială a pieței de robotică militară și comercială, precum 
și scăderea semnificativă a prețurilor unitare în domeniu. Dezvoltarea IA va avea 
o mare influență asupra balanței de putere pe plan mondial, utilizarea roboticii și a 
sistemelor autonome permițând inclusiv afirmarea de noi actori statali și non-statali 
datorită costurilor mai mici a capabilităților de acest tip, în raport cu cele tradiționale. 

b
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Medic militar, prima femeie om politic din întregul spațiu românesc,  
membru al Sfatului Țării

ELENA ALISTAR
(1873-1955)

Médecin militaire, première femme politique de tout l’espace roumain, 
membre du Conseil du Pays

TEMELII

Col.(r) conf.univ. dr. Anatol MUNTEANU1

Rezumat

Elena Alistar a fost un 
cunoscut medic, pedagog, om politic, 
animatoare a vieţii culturale în 
Basarabia. Activitatea sa a rămas în 
memoria basarabenilor, ca extrem 
de importantă pentru cultivarea 
conștiinței naţionale şi pentru 
formarea unei identități coerente a 
românilor moldoveni. A fost singura 
femeie-deputat în Sfatul Ţării.

Cuvinte-cheie: Elena, Alistar, 
medic, identitate, unire, român

Résumé

Elena Alistar était un médecin, 
pédagogue, politicien et animateur 
de la vie culturelle en Bessarabie. 
Son activité resta dans la mémoire 
des Roumains de Bessarabie, 

1  membru al Academiei Oamenilor de Știință din România
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extrêmement importante pour la culture de la conscience nationale et pour la 
formation d’une identité cohérente des Roumains moldaves. Elle était la seule 
femme suppléante du conseil national.

Mots-clefs: Elena, Alistar, médecine, identité, union, roumain 

S-a impus pe scena politică a Basarabiei într-un moment extrem de dificil, 
caracterizat prin mari confruntări militare şi tensiuni politico-diplomatice, 

generate de Primul Război Mondial. În acele momente, regimul democratic abia se 
instaura, iar drepturile femeii nu erau consacrate pe plan legislativ şi juridic.

A avut o viaţă sinuoasă şi plină de încercări, pe care a reuşit totuşi să le accepte 
şi să le transforme în noi provocări şi imbolduri spre realizarea scopurilor propuse. 
Personalitate puternică, percepea în profunzime evoluţia evenimentelor istorice. 
Preocuparea permanentă a Elenei Alistar, încă dinainte de 1918, a fost deşteptarea 
conştiinţei naţionale, ideal pentru care a luptat decenii întregi prin toate funcţiile pe 
care le-a avut.

Una dintre metodele pe care le-a utilizat pentru promovarea valorilor naţionale, 
pe lângă acţiunea directă şi încadrarea în programele sociale, au fost articolele scrise, 
în care milita pentru unirea Basarabiei cu România – una dintre cele mai riscante 
acţiuni în timpul dominaţiei ţariste.

Elena Alistar s-a născut la 1 iunie 1873 în comuna Vaisal, jud. Ismail, în 
familia preotului Vasile şi a Elisavetei Balan. Ca în majoritatea familiilor de preoţi 
români din Basarabia, în cadrul familial se vorbea româneşte, se cultiva dragostea 
de neam şi se promova cultura românească autentică, altoite pe tradiţiile naţionale 
păstrate aici.

Şi-a început studiile la şcoala primară din satul natal, continuându-le la Şcoala 
Eparhială de Fete din Chişinău, unde a fost admisă în 1882. A absolvit şcoala în 1890. 
Ulterior, după absolvire, a activat în calitate de învățătoare în satele Văleni (1890-
1891), Roşu (1891-1893), Zărneşti (1893-1897) din judeţul Cahul.  S-a căsătorit cu 
preotul Dimitrie Alistar, paroh la Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, şi în 
1898, s-au stabilit împreună în satul Rezeni, judeţul Chişinău, unde activa în calitate 
de preot tatăl ei, Vasile Balan. În acest sat Elena Alistar a lucrat ca învățătoare în 
perioada 1904-1916.

A inaugurat în sat o serie de cursuri de limbă română pentru adulţi, a organizat 
lecturi cu sătenii, promovând valori româneşti şi făcându-i pe locuitorii satului 
conştienţi de rădăcinile lor şi de atitudinea faţă de ele, de felul în care trebuiesc ele 
întreţinute. La unele acţiuni de acest gen, a participat şi Ion Pelivan.

În 1909, după moartea soţului, pleacă din localitate, rămânând în memoria 
sătenilor doar ca o bună preoteasă. Totuşi, unii îşi mai aminteau şi de cursurile pe 
care le realizase, de discuţiile pe care le purta cu sătenii, de accentele naţionale pe 
care le promova.
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Cu sprijinul lui Constantin Stere, unul dintre cei mai înfocaţi susţinători ai 
basarabenilor, în 1909 vine la Iaşi, unde este primită ca studentă la Facultatea de 
Medicină, pe care a absolvit-o în 1916. Studiile i-au fost asigurate printr-o bursă 
din partea Ligii Naţionale pentru Unirea Tuturor Românilor, filiala Iaşi, finanţată de 
Vasile Stroescu. La universitate, i-a avut ca profesori pe: C. Stere, M. Manicatide, N. 
Bacaloglu. Şi-a susţinut disertaţia pe o temă referitoarea la mişcarea inochentistă din 
Basarabia, conducător ştiinţific fiindu-i C. Parhon

A continuat să militeze pentru deşteptarea conştiinţei naţionale a românilor 
basarabeni, acţiunile sale concretizându-se prin formarea unui contingent mare de 
persoane, ce răspândeau idei naţionale în mediul rural. Aceste acţiuni erau cu atât 
mai importante în contextul european incert, cu extrem de multe modificări ale 
situaţiei sociale şi politice, generate de formarea blocurilor politico-militare şi de 
începutul primului Război Mondial.

La 19 august 1914, în timp ce era în vizită la Rezeni la părinţii ei, Elena Alistar 
a fost arestată de către autorităţile ţariste. Acuzaţiile iniţiale aduse ei erau cele de 
agitaţie pro-românească. A fost închisă timp de 45 zile în penitenciarul Chişinău, 
apoi acuzată de spionaj în favoarea României, una dintre acuzaţiile tipice pentru 
regimurile autoritare. Deoarece vinovăţia ei nu a fost demonstrată, Elena Alistar a 
fost eliberată la 5 octombrie. A revenit la Iaşi, unde şi-a continuat studiile.

La 16 august 1916, în timpul Primului Război Mondial, a fost mobilizată 
în calitate de medic-sublocotenent la un spital din Iaşi. În acea perioadă de lupte 
crâncene, era necesară mobilizarea tuturor medicilor disponibili. Elena Alistar a dat 
dovadă de o deosebită abnegaţie în îngrijirea răniţilor. A asigurat, ca medic, susținerea 
sănătății și moralului soldaților și ofițerilor răniți. Participa la operații și tratamente, 
salvând viața multor răniți de pe Frontul românesc. În timpul liber, alături de ofițerii 
patrioți, vizita unitățile militare, unde erau și militari moldoveni, îndemnându-i la 
deșteptare și activitate revoluționară. În octombrie 1917 s-a transferat în calitate de 
medic la spitalul Costiujeni, unde a activat până la 1 decembrie 1918. Consulta, 
ca medic, militarii basarabeni din unitățile militare, promovând ideile naționale de 
independență și dezrobire a Basarabiei

Ca om politic, Elena Alistar a participat la fondarea Partidului Naţional 
Moldovenesc, în aprilie 1917. S-a numărat printre membrii fondatori ai acestei 
mişcări.

În 1917, a fondat Societatea culturală Făclia a femeilor studente la medicină 
şi Liga culturală a femeilor din Basarabia. A fost şi preşedinta Ligii culturale, până 
în 1937.

În octombrie 1917, a fost delegată la primul for democratic al Basarabiei. 
Astfel, la vârsta de 42 de ani, a devenit deputat în Sfatul Ţării, din partea Ligii 
culturale a femeilor. Şi-a exercitat mandatul de deputat pe întreaga perioadă de 
activitate a Sfatului Ţării, între 21 noiembrie 1917 – 27 noiembrie 1918. A făcut 
parte din Blocul Moldovenesc, una dintre cele mai importante două fracţiuni ale 
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parlamentului Republicii Democratice Moldoveneşti. 
A activat în comisiile redacţională şi şcolară ale Parlamentului basarabean. 

Fiind singura femeie membră a Parlamentului, dintre toţi delegaţii aleşi ai diverselor 
organizaţii, avea o pondere deosebită, aproape o valoare de simbol – simbol al femeii 
basarabene.

Publicistul G. Tofan scria despre modul în care era ea receptată la şedinţele 
Parlamentului basarabean: „O vie şi călduroasă manifestare se face vorbitoarei Ligii 
culturale a femeilor moldovence, doamnei doctor Alistar. Des aplaudată, preşedinta 
Ligii, care e o vorbitoare bună, analizează, într-o frumoasă limbă moldovenească, 
era să zic românească, programul şi scopurile urmărite de ligă.” 

La şedinţa de inaugurare a Sfatului Ţării, când Ion Inculeţ a fost ales preşedinte, 
Elena Alistar, într-un gest profund simbolic, i-a prins la piept o eşarfă tricoloră

Elena Alistar a fost activă nu doar la şedinţele Sfatului Ţării, dar a avut şi o 
prezenţă permanentă în paginile ziarelor locale, jurnalismul fiind o practică pe care 
o începuse încă din primele zile ale activităţii ei sociale şi politice. În apelul Acum 
ori niciodată, publicat pe 11 februarie 1918, Elena Alistar se adresa basarabenilor 
nehotărâţi şi dezorientaţi: „... Noi trebuie să ne unim. Orice moldovean, fie el cât 
de democrat, trebuie să înţeleagă aceasta şi să aducă orice jertfă pentru a înfăptui 
unirea. Noi nu putem trăi neatârnați, suntem siliţi a ne uni cu vreun stat vecin. Rusia 
e moartă şi, de va învia, apoi numai sub o cârmuire va mai putea trăi. Atunci e mai 
bine în monarhie împreună cu fraţii decât cu străinii. Fiecare moldovean trebuie să 
dorească acum unirea cu România şi astfel să formăm cu toţii o Românie nouă, care 
să fie nouă din toate punctele de vedere...”

În cuvântări și presa periodică din acea vreme, Elena Alistar chema forțele 
politice și populația basarabeană la unitate națională: „Spre aceasta trebuie să 
meargă atât naționaliștii, cât și socialiștii moldoveni, fiindcă orice socialist își dă 
seama că numai ridicând cultura fiecărui popor se pot înfăptui marile gânduri ale 
omenirii. Dacă nu ne-om uni acum cu frații noștri, apoi nu se știe de va mai veni în 
viitor timp atât de potrivit și în veci vom fi blăstămați de urmașii noștri, cari, cetind 
istoria, vor vedea că am putut făptui actul de unire și nu l-am făptuit. Eu mă tem 
de acest blăstăm și strig în gura mare:

Să ne unim!..”.
Doctor Elena Alistar. Deputat în Sfatul Țării. 11 februarie 1918. (Opera: 

Mișcarea națională în Basarabia., Chișinău, 1930).
La 19 februarie 1918, Elena Alistar publică încă un apel către moldovenii din 

Basarabia, care include următoarele cuvinte:
„Vouă tuturor mă adresez cu această scrisoare, pornită din adâncul 

sufletului meu, ce bate în folosul neamului. Acum, să ne unim cu toţii, cu dragoste 
către neam, şi să lucrăm cât mai energic ca să putem da acum, având puterea în 
mâini, roade cât mai bogate şi frumoase.”

La 27 martie 1918, în cadrul memorabilei şedinţe a Sfatului Ţării, a votat 
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Unirea Basarabiei cu România.
A continuat să publice articole ce vizau trezirea conştiinţei naţionale, unul 

dintre cele mai importante texte fiind scrisoarea din 13 octombrie 1918, adresată 
femeilor basarabene.

După Unire, a fost aleasă directoare a Şcolii Eparhiale de Fete din Chişinău, pe 
care o absolvise în 1890. A activat în această funcţie între anii 1918-1938, instituţia 
de învăţământ pe care o conducea devenind în acest timp un important focar de 
cultură şi educaţie românească şi formând viitori pedagogi şi oameni de cultură ce 
au contribuit la menţinerea spiritualităţii româneşti pe aceste meleaguri.

În 1930, a publicat broşura Mişcarea naţională în Basarabia, o lucrare de 
memorialistică importantă pentru stabilirea cursului pe care l-au avut evenimentele 
de la începutul secolului XX din Imperiul Ţarist şi Regatul Român.

Alte lucrări importante semnate de Elena Alistar: Amintiri din anul 1917-
1918, publicată în 1991 în baza unor surse manuscrise; Fizionomia socială şi politică 
a Sfatului Ţării, publicată iniţial în revista Viaţa Basarabiei, 1933, numărul 4-5, 
republicată ulterior în revista Cugetul, numărul 1 pe 2006; un volum de Memorii, cu 
o deosebită importanţă documentară, deoarece reflectă în mod veridic o perioadă de 
răscruce în istoria Basarabiei, care a stat la baza mai multor controverse.

Elena Alistar a activat în funcții minore în Justiția din Basarabia, Curtea de 
apel Chișinău tot timpul cât a funcționat justiția românească, adică din 1929-1940 și 
1941-1944, până când Basarabia a fost ocupată de sovietici. (Mihai Tașcă, Timpul, 
Chișinău, 2000).

Activitatea ei a fost apreciată cu mai multe distincţii: Ordinul Regele Ferdinand 
I, Medalia Meritul Sanitar, clasa II pentru combaterea holerei, conferită în 1913, 
Medalia Bărbăţie şi Credinţă, conferită în 1913, Medalia Răsplata Muncii, clasa I, 
1922, pentru construcţii şcolare.

La 28 iunie 1940, momentul anexării Basarabiei de către Uniunea Sovietică, 
idealul pentru care Elena Alistar a luptat decenii întregi s-a spulberat, iar viaţa ei a 
ajuns în pericol. Lăsând în urmă un popor ce o admira şi iubea, s-a refugiat peste 
Prut, iniţial în oraşul Iaşi, în casa familiei Isanos, apoi în localitatea Pucioasa, judeţul 
Dâmboviţa.

Elena Alistar s-a stins din viaţă în 1955. În ultimele zile, a avut la căpătâi doar 
3 prieteni şi rude: sora ei, Eliza, soţul – preotul Balaur – şi doamna Isanos. A fost 
înmormântată, cu o ceremonie discretă, la Pucioasa. În 1963 a fost deshumată, adusă 
la Bucureşti, apoi reînhumată în cavoul familiei Isanos de la cimitirul Şerban-vodă, 
Bellu.

Vom încheia această scurtă schiță biografică cu amintirile Elenei Alistar 
despre ziua de 21 noiembrie 1917, ziua în care are loc prima ședință a Sfatului Țării: 
”...Neștearsă va fi în memoria mea această zi sfântă. De dimineață toate străzile 
erau pline de norod. (...) La ora 12 a avut loc ședința solemnă, sub președinția dlui 
N.N.Alexandri, cel mai în vârstă dintre deputați. Când dânsul a pronunțat cuvintele 
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„Declar prima ședință a Sfatului Țării deschisă”, domnia sa a vărsat șiroaie de 
lacrimi împreună cu aproape tot auditoriul. (...) Cu drept cuvânt se poate zice că 
fiecare a simțit atunci că în sufletul său a intrat însuși Dumnezeu. (...) Ne găseam 
înconjurați de o mulțime de armată rusă, bolșevică și în orice moment ne puteau 
distruge”.
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Col.(r), conf.univ. dr.Anatol MUNTEANU1

Résumé

„Aujourd’hui, nous devons résoudre 
définitivement le premier numéro national 
- Unification de la Bessarabie avec la 
Roumanie. Et en cette heure solennelle, 
Messieurs, devant tous les peuples et tous les 
descendants, devant l’histoire et l’humanité, 
je vous invite à faire votre devoir jusqu’à la 
fin, à voter ouvertement et courageusement 
pour l’unification de la Bessarabie avec la 
Roumanie.”

Mots-clefs : Ioan, Buzdugan, poète, 
Patriot, unioniste 

S-a născut la 9 martie 1887 într-o familie de țărani gospodari în localitatea  
Brânzenii Vechi, județul Bălți. A fost militant al mișcării unioniste, 

participant în Primul Război Mondial in cadrul Armatei Imperiale ruse, membru al 
Comitetului Ostășesc Moldovenesc, deputat și Secretar al Sfatului Țării, om politic, 
având rang înalt în cadrul Guvernului României, poet si publicist în literatura română. 
1  membru al Academiei Oamenilor de Știință din România

SUBLOCOTENENT IOAN BUZDUGAN
(1887-1967)

Secretar al Sfatului Țării, poet, vizionar și promotor  
al României Mari

SOUS-LIEUTENANT IOAN BUZDUGAN
(1887-1967)

Secrétaire du Conseil du Pays, poète, visionnaire  
et promoteur de la Grande Roumanie
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A trecut cu succes răsunător prin cele mai numeroase școli, licențe și titluri. A învătat 
agronomia la Gore Gorchi in Moghilău, în Ucraina, Camenița, a făcut cursurile 
Școlii de teologie și pedagogie. Studiile superioare le face  la Moscova. Se întoarce 
în Basarabia, lucrează, și apoi studiază dreptul la Universitatea din Iași, luându-
și licența în drept. Având pasiune pentru carte, aprofundează economia politică la 
Cernăuți, obținând titlul de doctor în științe economice. Lucrează în câteva domenii: 
juridic, economic și pedagogic, fiind învățător la școlile basarabene, scrie articole, 
versuri, găsind un limbaj comun cu colaboratorii revistei „Cuvânt Moldovenesc”. 
Primele lui poezii țin de acea perioadă de debut literar, când semna lucrările cu 
pseudonimul Nică Românaș. E curios faptul că cercetătorul Mihail Straje, care s-a 
ocupat de problema developării numelor literare (vezi Dicționarul de pseudonime, 
București, 1973), înregistrează pentru Ioan Buzdugan, care de facto era înscris în 
pașaportul rusesc drept Ivan Buzdîga, și alte câteva pseudonime:  B.I. Alion, Ion 
Câmpeanu, B. Cogîlnic, I. Dumbrăveanu.

Participă, ca voluntar în Armata rusă, în lupte împotriva germanilor pe Frontul 
românesc. La una din operațiile militare din Dobrogea, a fost rănit. După însănătoșire, 
apreciindu-i-se calitățile de poliglot și specialist cu înalte studii economice, este 
ridicat la gradul de sublocotenent și transferat să-și continue serviciul la un birou de 
informații al Marelui Cartier General al frontului. Noua sa calitate îi dă posibilitatea 
să se deplaseze în interes de serviciu în Odesa , Chișinau, Iași, Kiev, Ecaterinoslav și 
alte garnizoane. Aici a avut posibilitatea să cunoască mai mulți militari basarabeni, 
influențați de ideile revoluționare și naționale ale moldovenilor. Fiind de orientare 
naționalistă, duce o propagandă național-patriotică, de unitate a românilor-moldoveni, 
leagă prietenie cu ofițerii și soldații Armatei române din Frontul românesc. Important 
este că, la toate mitingurile și intrunirile ostășești, era curajos, puternic în decizie, 
devotat unei cauze naționale .

Date personale din cariera militară: este soldat în Regimentul 40 Infanterie 
(1914), este trimis, ca elev la Școala de Aviație, pe front este în U.M. Secția 36 
de Aviație (1916), Cartierul General al Armatei ruse din Iași (1917), membru 
al Comitetului Ostășesc Moldovenesc (1917), delegat si Deputat al militarilor 
moldoveni în Sfatul Țării (1918), este trecut ca ofițer în Corpul de Aviație în cadrul 
Armatei române (trece în rezervă în anul 1920 și în retragere în martie, 1941).  

În perioada când bolșevicii din Armata Roșie au preluat controlul asupra 
Chișinăului și unităților militare ruse, încartiruite în oraș, Ioan Buzdugan împreună cu 
alți militari moldoveni, An. Crihan, N. Suruceanu, V. Țanțu, I. Pelivan, în noaptea de 
grea cumpănă din 6-7 ianuarie 1918, au plecat, pe drumuri diferite, pline de obstacole 
și primejdii, spre Iași, pentru a chema la Chișinău în ajutor  Armata română. Misiunea 
a reușit, orașul a fost eliberat de bolșevici.

Este delegat din partea Comitetului Central Ostășesc Moldovenesc, fiind 
deputat în Sfatul Țării din prima zi – 27 noiembrie, 1917 – până la lichidarea acestuia, 
21 noiembrie, 1918.
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Este prezent la 27 martie 1918 si votează pentru Unirea Basarabiei cu România. 
În calitatea ce o avea, de Secretar al Sfatului Țării, în ziua când s-a votat Unirea, a 
rostit memorabilele cuvinte:

„Lasă ca poporul nostru, țara noastră și toată lumea să știe că noi, românii 
basarabeni, care am suferit un veac întreg sub jugul țarismului rus, că noi toți dorim 
unirea cu frații noștri de peste Prut, că noi vroim să fim și să rămânem pentru 
totdeauna împreună cu toți românii.

Să știe toată lumea că noi vroim unirea tuturor românilor, de partea aceasta 
a Prutului și de cealaltă a Carpaților într-o Românie Mare, una și nedesparțită, 
și în baza principiului proclamat de revoluție, de autodeterminare a popoarelor, 
astăzi, domnilor deputați, noi suntem chemați să înfăptuim cel mai revoluționar act 
în istoria poporului nostru, mult încercat în suferințe – să votăm pentru Unirea 
Basarabiei cu România .....

…Isprăvind cu chestiunea unirii naționale, nouă ne rămâne să rezolvăm 
încă o problemă cardinală – chestiunea agrară –, care este și națională, fiindcă, 
domnilor, de rezolvarea ei radicală este interesată toată țărănimea noastră, fiindcă 
de îmbunătățirea vieții agricultorilor noștri, a țăranilor, depinde și viitorul mai 
frumos al întregului nostru popor, fericirea întregii națiuni românești și buna stare 
a întregii țări.

Astăzi noi avem să rezolvăm definitiv prima chestiune națională – Unirea 
Basarabiei cu România. Și, în această oră solemnă , eu, domnilor deputați, în fața 
întregului popor și a urmașilor, în fața istoriei și a omenirii întregi, vă invit să vă 
faceți datoria până la sfârșit, să votați deschis și curajos pentru unirea Basarabiei 
cu România.....

Fiți tari și îndepliniți-vă datoria, fiindcă ceasul unirii a sunat! Vă chem pe 
toți să votați cu îndrăzneală și deschis, ca istoria să fixeze pentru totdeauna numele 
tuturor fiilor adevărați ai poporului nostru moldovenesc, care au votat pentru unirea 
tuturor românilor, a viitoarei Românii Mari!’’

Deputatul Ioan Buzdugan s-a pronunțat pentru votul deschis, motivând că în 
acest moment istoric important, fiecare trebuie, deschis și cu curaj, să-și exprime 
părerea in fața poporului întreg și a țării, ca poporul și istoria să știe adevărata opinie 
a fiecărui deputat ce-și dă votul.

La Congresul Învățătorilor din Basarabia, mai 1917, rolul sublocotenentului 
Ioan Buzdugan a fost de o importanță foarte mare. În regulamentul învățătorului, se 
arată că moldovenii au întrebuințat alfabetul rusesc, acesta fiind impus de regimul 
țarist. În Basarabia s-au făcut mai multe încercări de a se introduce alfabetul latin, 
dar împrejurările au fost cu totul neprielnice. Acum, când este vorba, în Basarabia, 
de punerea temeliei învățământului și a culturii românești, congresul trebuie să 
se hotărască pentru alfabetul latin, care e al întregului nostru neam și al tuturor 
popoarelor din spațiul românesc. Prin alfabetul latinesc, noi ne deschidem deodată 
porțile spre întreaga cultură românească. La întrebarea ce facem cu alfabetul slavon, 
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el răspunde clar și echidistinct că alfabetul rusesc nu se potrivește cu firea limbii 
noastre latinești. Acest lucru l-a avut în vedere și Comisia școlară moldovenească 
de pe lângă Zemstva gubernială, când a hotărât într-un singur glas ca în școala 
moldovenească să  se introducă alfabetul latin.

Ioan Buzdugan pledează cu multă căldură pentru țărănime, pentru dezvoltarea 
și politica socială, culturală și economică. Declarațiile sale categorice sunt subliniate 
cu aplauze; limba de care se folosește  este  cea română literară.

Fiind un generator de idei, Ioan Buzdugan, deși antrenat intens în treburile 
de importanță de stat ale Sfatului Țării, găsește timp să colaboreze la publicațiile 
naționale: „Moldovanul”, „Glasul Țării”, „Sfatul Țării”, „Neamul românesc”, 
„Cuvântul Moldovenesc”, „Ardealul”, „România nouă’’ ș.a. Împreună cu alți membri 
ai Comitetului Central Ostășesc, organizează publicarea ziarului „Ostașul Moldovan”. 
Împreună cu alți colegi militari de la Iași, pune temelia unui nou partid, „Partidul 
Socialist Revoluționar Moldovenesc”. Scopul acestor acțiuni politice era orientat 
spre soldații și ofițerii moldoveni, care, în perioada revoluției, trebuiau reorientați 
spre idealul eliberării naționale, patriotismului românesc și nu spre bolșevismul rus, 
spre ideile revoluției socialiste ruse.

După Unire, a fost deputat de Bălți, din 1918 până în 1932, în aproape toate 
legislaturile. A fost subsecretar de Stat la Industrie și Comerț, senator de Bălți.

Despre Ioan Buzdugan, marele publicist și patriot V. D. Toni a scris în 
„Viața Basarabiei” nr. 3-4, 1944: „…poetul de remarcabil talent, Nică Românaș 
de la „Cuvântul Moldovenesc”, care participase activ la acțiunea de naționalizare 
a școlii basarabene în 1917, sfârșită cu completa izbândă, datorată și îndărătnicei 
lui stăruințe, ostașul moldovean, care, după însăși mărturisirea lui Nicolae Iorga, 
neprețuit serviciu adus cauzei românești în momentul din 1917 de la Iași, când 
oștirea rusă, cuprinsă de duhul revoluționar, plănuia înlăturarea, și – poate mai mult 
decât atât – a Regelui nostru.”  A lansat volumele : „Cântece din Basarabia”, „Icoane 
basarabene”, „Miresme de stepă”, „Păstor de timpuri”, „Țara mea”, „Poezii”, etc. 
Poeziile lui sunt pastorale și nostalgice, amintind de M. Eminescu , G. Coșbuc, O. 
Goga, purtând și o autentică mărturie a sensibilității autorului. Politica și viața lui au 
fost influențate de cei mai puternici și cei mai abili. Firea lui fierbinte și explozivă era 
ușor provocabilă și dirijabilă. …Dar crezul lui a rămas mereu neschimbat, așa cum și 
l-a schițat în imnul „Eu aș vrea să fiu o stană”:

”Eu aș vrea să fiu o stană,
Piatra care-n veci nu geme,
De pe-o culme diafană,
Să privesc în zări, departe:
Până dincolo de Vreme ,
Până dincolo de Moarte!’’



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/2018 237

TEMELII

Și încă un vers semnat de Nică Românaș:
”…Bucură-te, Românie!
Astăzi soarele răsare,
Strălucind din cer feeric
Pe pământul Basarabiei:
Raza lui mânuitoare
Izbăvește astăzi slabii,
De jug, lanțuri și-ntuneric!...”

Din 1940, după invazia rușilor sovietici în Basarabia, publicistul Ioan 
Buzdugan se refugiază la Bucureşti, este adăpostit în casa generalului Traian Timiș. 
În perioada celui de al Doilea Război Mondial, românii au dus lipsuri materiale, 
greutăți și pierderi umane considerabile. Viața devenise și mai grea pentru români.

După 1945, când vremurile s-au schimbat cu totul spre mai rău, poetul și 
publicistul Ioan Buzdugan nu mai avea trecere la orânduiala socialistă din România, 
intelectualii basarabeni și oamenii politici refugiați in România erau luați în evidență 
de ocupanții ruși, „ca fiind cei mai periculoși dușmani”, erau imediat arestați, lichidați 
sau duși în Siberia. Ceilalți, mai liniștiți, erau lăsați sub supraveghere, pentru o altă 
perioadă. Pentru a supraviețui și a-și prelungi activitatea literară, minunatul mânuitor 
de condei și-a amintit de vechea sa pasiune – literatura rusă, și de o veche ocupație, 
traducerile. 

De sub condeiul lui, au ieșit cărți de literatură românească, aduse din inima 
culturii ruse. Au prins grai românesc eroii lui A. Pușkin, I. Bunin, M. Gorki, A. 
Bloc, S. Esenin, V. Maiakovski, A. Ahmatova, M. Koțiubinski ș,a. Văzându-l atât 
de străduitor și talentat, muncind pentru autoritatea rușilor în România, serviciile 
secrete ale securității ruse și românești l-au lăsat în pace.

Ostașul Armatei ruse, al Armatei moldovenești și al Armatei române, omul 
politic, poetul si publicistul Ioan Buzdugan a încetat din viața la 24 ianuarie 1976. A 
fost înhumat la cimitirul Belu, din Bucureşti.

Dincolo de dispariția fizică, a rămas amprenta lui spirituală, a rămas pentru 
vecie...

Opera: „Miresme de stepă” (1922), „Țara mea” (1928), „Păstori de timpuri” 
(1942), „Metanii de luceferi” poezii (1943), „Permanența românității în Basarabia” 
Viața Basarabiei., 1940, nr.7-8,  Traduceri din opera lui Pușkin – „Țiganii”, „Evghenii 
Oneghin” (1967) ș.a.

Distincții: Ordinul Regele Ferdinand I în grad de Comandor, Medalia Regele 
Ferdinand I cu spade și panglică, ș.a.
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Anatol MUNTEANU

Rezumat

Plutonierul adjutant, Luchianov Alexandru, originar din Cocieri, a fost 
împușcat din spate, la comanda ofițerului rus cu care negociase, la 3 martie 
1992, condițiile de pace dintre locuitorii satului și unitatea militară rusă (din 
componența Armatei a 14-a ruse) dislocată în Cocieri. 

Cuvinte-cheie: Alexandru, Luchianov, subofițer, război, revoltă, Cocieri 

Résumé

L’adjudant Luckianov Alexandru, originaire de Cocieri, a été abattu 
par derrière, sur ordre de l’officier russe avec lequel il a négocié, le 3 mars 
1992, les conditions de paix entre les habitants du village et l’unité militaire 
russe (appartenant à la 14e armée) déployée à Cocieri.

Mots-clefs: Alexandru, Luchianov, sousofficier, guerre, revolte, Cocieri

Alexandru Luchianov s-a născut la 13 iulie 1944, în satul Cocieri, raionul 
Dubăsari. După absolvirea școlii normale, a lucrat în colhoz, după care 

este mobilizat în Armata Sovietică.
Se angajează în trupele sovietice ca sergent. După școala militară de instruire 

și perfectionare, devine subofițer și militar de carieră în structurile Armatei URSS. 

PACIFICATORUL ALEXANDRU 
LUCHIANOV,  ASASINAT  

LA COMANDĂ

LE PACIFICATEUR ALEXANDRU 
LUCHIANOV, ASSASINE PAR L’ORDRE
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Ca orice militar, este mutat, la fiecare 5-6 ani, să slujească în diferite garnizoane 
militare ale Federației Ruse. În octombrie-decembrie 1986, ca specialist în arma 
chimică, împreună cu unitatea, participă la lichidarea consecințelor exploziei 
atomice la Întreprinderea atomo-electrică de la Cernobâl (Ucraina). Este decorat cu 
medalia „Pentru serviciu impecabil cl. II” și avansat la gradul de plutonier ajutant. 
Este transferat în UM nr.65161, în Batalionul cu protecția civilă în Cocieri, fiind 
numit șef de serviciu. La 21 ianuarie 1992, este trecut în rezervă, se pensionează și 
se stabilește definitiv la baștină, pe malul Nistrului, la Cocieri. 

În 1990-1992, vremurile deveniseră tulburi, localitățile nistrene sunt 
zdruncinate de avalanșa separatismului velico-rus. R. Moldova este fărâmițată în 
câteva regiuni separatiste pro-ruse, potrivit unor planuri puse la cale de Moscova. 
Cazacii și gardiștii ruși, înarmați, săvârșesc zilnic raiduri cu mașini și blindate prin 
sate, supun locuitorii la discriminare, cazacii maltratează adolescenții și vârstnicii, 
impun, cu forța, populației din stânga Nistrului să treacă în componența „Republicii 
separatiste Nistrene”.

În perioada menționată, situația din satele moldovenești din stânga Nistrului 
era foarte tensionată. În localități patrulau blindate sau microbuze cu cazaci ruși 
și „omuleții verzi” fără însemne, înarmați. Aceștia obligau populația autohtonă 
să sprijine autoritatea separatistă, iar acolo unde auzeau vorbitori de limbă 
moldovenească, le spuneau că sunt „agitatori români”, provocând pe loc divergențe, 
tensiuni între oameni, soldate cu încăierări și arestări. În seara zilei de 1 martie 1992, 
la Dubăsari, Lunga și Fîntîna, s-au produs mai multe incidente între grupuri rivale de 
tineret, la discoteci (Fabrica de confecții), s-au auzit împușcături, strigăte disperate, 
o tânără din Corjova  a fost violată de adolescenți ruși înarmați cu două automate și 
balonașe cu gaze lacrimogene. 

În acele incidente, a fost împușcat mortal, milițianul I.Șipcenco, au fost 
aruncate grenade în casele unor polițiști și patrioți moldoveni, au fost arestați, de 
către cazaci, oameni nevinovați. Toate scenariile au decurs după un plan secret al 
serviciilor ruse din Transnistria. În situația menționată, poliția din Dubăsari era în 
stare de alertă, majoritatea ofițerilor și subofițerilor aflându-se în sediul central al 
Poliției din localitate. În situația creată, în câteva ore, polițiștii au fost înconjurați 
de un batalion de cazaci, bine înarmați, cu TAB-uri, aruncătoare de mine și grenade. 
După mai multe discuții și ultimatumuri, „că vor distruge toată clădirea, îi vor omorî 
pe toți polițiștii etc.”, au reușit ,prin viclenie și minciună, să-i aresteze pe cei 28 de 
polițiști din clădire, iar pe alții doi din misiune, transportându-i cu cătușe la mâini, ca 
pe infractori, în închisoarea de la Tiraspol. 

Înainte cu trei de aceste săptămâni evenimente, Ministerul a retras din sediul 
Poliției Dubăsari, armele din dotarea polițiștilor: automate, grenade, muniția și armele 
cu lunetă. Practic, polițiștii nu aveau cu ce se apăra… Provocările din Dubăsari, 
inclusiv arestarea celor 30 de polițiști ai Ministerului de Interne al R. Moldova, nu a 
provocat nici o reacție din partea Guvernului și Președinției moldovenești. Și atunci 
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oamenii din sate, grupuri de bărbați tineri și mai în vârstă, din Corjova, Fântâna, 
Cocieri, s-au răsculat împotriva separatiștilor transnistreni.

Subofițerul (r) Alexandru Luchianov participă, împreună cu populația 
satului, la acțiunile de apărare. Apărătorii opun rezistență veneticilor separatiști, luptă 
pentru integritatea și suveranitatea Moldovei. La 2 martie 1992, populația de origine 
română se înarmează și se răscoală împotriva ocupantului rus, cerând evacuarea 
unității militare ruse din localitate, focar de instabilitate, evacuarea bandelor de 
cazaci din satele învecinate Corjova, Roghi, Lunga, Dubăsari ș.a.

Conducerea unității militare ruse din Cocieri provoacă incidente și dezordine 
în localitate,  evacuează bunuri materiale, fură tehnică militară și combustibil din 
unitate, proprietate a R. Moldova, sfidează legile și ordinea publică, intimidează 
locuitorii prin împușcare și distrugeri. Provoacă incidente în formă de luptă între 
sătenii răsculați și militarii ruși-ucraineni, care au continuat și a doua zi, adică pe 
3 martie 1992. Subofițerul în rezervă Luchianov Alexandru, care cunoaște bine 
unitatea din care făcuse parte mai înainte, s-a oferit să meargă, cu un steag alb, să 
discute, să negocieze pacea și încetarea focului, cu conducerea unității ruse. 

Discuțiile cu conducerea unității au durat circa o jumătate de oră, s-a cerut 
retragerea unității din localitate, depunerea armelor, încetarea ostilităților etc.  La 
întoarcerea parlamentarului Alexandru Luchianov de la tratative, din spate, de la 
poarta Unității militare, a fost împușcat cui o mitralieră de mare calibru al blindatei 
ruse, ieșită în mare viteză din Unitate. Comandantul rus, ca un criminal, și-a călcat 
cuvântul, onoarea și demnitatea de ofițer al Armatei ruse, a ordonat asasinarea unui 
civil neînarmat. Și atunci ne punem întrebarea: ce încredere putem avea în ruși, când 
ei, „ziua, în amiaza mare”, trag în oameni pașnici, ambasadori ai păcii. 

Imediat, după acest eveniment tragic, populația satului, bărbații au atacat 
Unitatea militară, având la dispoziție și câteva arme automate, capturate de la cazaci.  
În ajutorul populației băștinașe din Cocieri, au sosit forțele de poliție ale Brigăzii cu 
Destinație Specială (BPDS) și astfel unitatea a fost ocupată și dezarmată. În aceste 
lupte, au mai căzut răsculații: Gazea Alexandru (n.1962) și Nour Mihai (1952), au 
mai fost și alți răniți.

Subofițerul în rezervă, combatantul Alexandru Luchianov, pentru curaj, 
bărbăție și sacrificiu a fost decorat cu ordinul ”Ștefan cel Mare”, post-mortem.
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Anatol MUNTEANU

Résumé

Un acte patriotique de grand courage, unique en URSS, fut la 
démolition de Gregory Vârtosu, avec le tracteur K-700, du monument le plus 
grandiose du district bolchevique de Caușeni, du Vladimir Lénine, initiateur 
et promoteur du communisme prolétarien, à partir de laquelle la Bessarabie 
a subi la guerre, la famine, la déportation et l’emprisonnement. La statue de 
Lénine, après la démolition (1989) demandé par les Roumains-Moldaviens de 
Căuşeni, a été traînée une semaine dans les villages du district, tirée avec un 
câble d’acier du tracteur le plus grand et le plus puissant de l’époque, Kiroveţ, 
dirigé par le patriote Grigore Vartosu. Pour ça, Vârtosu a été tué à Tighina.  

Mots-clefs : Grigore Vârtosu, combattant, assassiné, Tighina

Grigore Vârtosu s-a născut la 20 august 1961, în satul Cârnățeni, din 
părinți harnici și gospodari. Satul este atestat în 1653. Aici se opreau 

pentru popas drumeții, negustorii, oștenii, care circulau din Cetatea Albă spre Hotin, 
Suceava și Lvov, iar denumirea este moștenită de la hanul din deal, unde se bea vin 
și se găteau tot felul de cârnăciori gustoși, de unde vine și denumirea satului.

Grigore, încă din copilărie, era un băiat vânjos, curajos și capabil. La școală, 
avea note foarte bune. A iubit istoria, literatura și desenul, era menționat la olimpiadele 
școlare, la care anual ocupa primele locuri în raion. Scria cele mai bune compuneri 
și poezii și le citea la activitățile școlare. În adolescență, a lucrat alături de părinți pe 
terenurile agricole ale colhozului, amplasate pe dealurile Cârnățenilor și în luncile 
râului Botna. Până la armată, a făcut o Școală de mecanizatori, obținând calificarea 

PATRIOTUL, POETUL ȘI UNIONISTUL, 
GRIGORE VÂRTOSU, ASASINAT LA 

COMANDĂ ÎN TIGHINA

PATRIOT, POET ET UNIONISTE, 
GRIGORE VÂRTOSU, ASSASSINÉ 

À LA TIGHINA
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de tractorist, șofer și  conducător de brigadă mecanizată.
În 1979, este recrutat în Armata sovietică, divizia de tancuri, într-o garnizoană 

din Ungaria. După doi ani și jumătate de armată, s-a angajat ca mecanic la elevatorul 
de cereale, stația Căușeni. În 1982, s-a căsătorit cu Lidia. Cu ajutorul părinților și a 
rudelor, la o margine de sat, spre lunca râului Botna, și-a construit o casă pătrățoasă, 
înconjurată de pomi fructiferi și viță de vie. A vrut să învețe, s-a pregătit pentru 
universitate, însă munca zilnică la elevator, lipsa de bani, familia și copiii mici nu 
i-au permis realizarea acestui gând. În timpul liber, citea, scria poezii, făcea muncă 
patriotică cu rudele și prietenii, vorbindu-le despre jugul apăsător al exploatării 
sovietice.

În perioada Renașterii naționale din 1988, era prezent la toate cenaclurile: 
„Vatra”, „A. Mateeveci”, „Ștefan Vodă” și la mitingurile din Chișinău, Căușeni, 
Ursoaia, Tănătari, Hajimus. Fiind un membru activ al Frontului popular, a participat 
cu discursuri patriotice, recitind propriile poezii la mitingurile din Varnița, Tighina, 
Chișinău și din alte localități, unde populația băștinașă, sprijinită de intelectualitate, a 
cerut ca limba română să fie decretată limbă de stat, ieșirea republicii din componența 
URSS, independență și suveranitate Republicii Moldova, apropierea de România. La 
demonstrații și mitinguri, lansa lozinci patriotice, aducea propriul tricolor, pe care-l 
purta încins sub haină. Prin acest exemplu, recruta patrioți și însuflețea populația la 
răsturnarea regimului sovietic. 

Autoritățile moldovenești l-au arestat în anul 1990 și l-au maltratat, însă 
populația a cerut eliberarea patriotului din închisoarea din Chișinău,  fiind luat sub 
protecția (garanția) prietenilor și unor primari, directori și ingineri din Căușeni (Ion 
Țurcan, Ion Harti, Ștefan Trocin, Arcadie Cărbune ș.a.)

Un act patriotic și de mare curaj, unic în spațiul URSS, a fost demolarea 
de către Grigore Vârtosu, cu tractorul K-700, a celui mai grandios monument al 
bolșevicului, cel al lui Vladimir Lenin din raionul Căușeni, inițiator și promotor al 
comunismului proletar, de la care Basarabia a suferit război, foamete, deportări și 
temnițe. Statuia lui Lenin, după demolare (anul 1989), cerută de românii-moldoveni 
din Căușeni, a fost târâtă, o săptămână, prin satele raionului, trasă cu un cablu de oțel 
de cel mai mare și mai puternic tractor din acea vreme, Kiroveț, condus de patriotul 
Grigore Vârtosu. 

Toată lumea s-a bucurat, oamenii erau fericiți de demolarea acestui odios 
monument bolșevic, care nu are nimic comun cu istoria națiunii. Un demnitar rus, 
Ianev, director de intreprindere, la indicațiile celor de sus, a ridicat monumentul 
din râpa „Valea Vacii”, l-a dus și l-a instalat pe teritoriul elevatorului, „Bastionul” 
comuniștilor căușeneni. Nimeni nu a ripostat. Atunci Ianev l-a amenințat pe Grigore 
Vârtosu.

În perioada războiului cu Transnistria separatistă, împreună cu cei 250 de 
voluntari din sat, a plecat pe frontul din Tighina, a luptat cu arma în mână împotriva 
cazacilor și gardiștilor venetici. A transportat voluntari și răniți de pe front, a adus apă, 
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alimente și mâncare gătită luptătorilor din Tighina, a participat la misiuni militare.

În Tighina era bine cunoscut de voluntari și polițiști, era prieten cu toți, îi ajuta, 
le aducea arme, muniție, echipamente. Fiind și șofer și tanchist, în zona acțiunilor de 
luptă, urca pe blindată, automașină, tractor, le făcea pe toate. În data de 3 iulie 1992, 
a fost atacat de lunetiștii armatei a 14-a rusă. Gloanțele îi șuierau pe lângă urechi. 
A scăpat ca prin minune. Însă, în acea „capcană”, a fost împușcat în gât, cârnățanul 
Muntean Nicolae. Le spunea camarazilor  de luptă, nu mă tem de nimeni, nu mă tem 
de „svolocii” (așa erau numiți bandiții ruși) ruși, mă tem și cred numai în Dumnezeu. 
Și își făcea mereu cruce. Pe 19 iulie 1992, a fost acasă, s-a întâlnit, „grămăjoară”, 
cu mama, surorile, cu soția și copiii. Era supărat, plângea că separatiștii ruși i-au 
omorât mulți prieteni, oameni tineri, consăteni și căușeneni, că este multă nedreptate 
și trădare pe front. Surorile și soția l-au rugat pe Grișa (așa îi spuneau în familie), să 
nu plece la război, să termine de construit casa, să aducă lemne pentru iarnă, să-și 
prășească cota de pământ, să aibă mai multă grijă de copiii mici. ”Casa era săracă, 
iar bani nu mai erau”,- spunea soția sa, Lidia.

Însă Grigore nu a ascultat pe nimeni. Pe 21 iulie 1992, dimineața, la primele 
ore, a plecat la Tighina, pe front. Cum putea el părăsi camarazii de luptă?!. Ajuns în 
raionul Secției de Poliție Tighina, era în  afara pozițiilor de luptă, primise ordin să 
mute mașina. Era liniște, nu trăgea nimeni, nici separatiștii, nici combatanții noștri. 

Din zona adversă frontului separatist, când ieșea din mașina parcată, s-a auzit 
o împușcătură. O împușcătură fatală pentru Grigore Vârtosu. A fost împușcat din 
spate, adică din teritoriul controlat de forțele R. Moldova.

Nimeni dintre organele Ministerului de Interne, Ministerului Securității 
naționale sau ale Procuraturii nu au investigat asasinarea lui Grigore Vârtosu, 
împrejurările și cauzele uciderii unui patriot din popor, a unui viitor lider unionist al 
națiunii. Toate au rămas umbrite.

Aici, războiul lui Grigore Vârtosu s-a terminat, a fost înmormântat de tot satul 
și de frontiștii combatanți din raion. I-a fost decernat, post-mortem, Ordinul Ștefan 
cel Mare. Familia a primit, lunar, 49 lei (2,5 euro), compensație pentru moartea lui 
Grigore Vârtosu. Așa spuneau cei de la primărie: „Războiul și viața eroului nostru 
Grigore a încetat, iar războiul soției sale, Lidia, abia a început” . Nevastă tânără cu 
patru copii mici, cu o casă încă neterminată, cu un credit financiar, s-a pomenit, biata 
femeie, peste noapte, văduvă. Lidia a plâns cât a plâns, a bătut pragurile autorităților 
locale și raionale, dar mare ajutor nu a primit. Avea de hrănit copiii și trebuia să 
muncească fără oprire. 

Lidia, cu lacrimi în ochi, spunea: „...după moartea lui Grigore, trăiam greu, nu 
ne ajungea nici de mâncare, deși tot timpul m-am străduit să cresc păsări, să muncesc 
la câmp, la străini, să fac multe conserve. Ne descurcam cumva, dar cu banii era 
mai greu. Când ajungeam să cumpărăm haine, încălțăminte sau să plătim la școală, 
pentru lumină, nici lemne nu aveam pentru iarna, nici nu știam ce să fac. Am hotărât 
să merg să argățesc la ruși. Acolo plăteau mai bine. Grigore nu îi avea aproape pe 
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ruși. După ce adunase roada de toamnă și pusese totul la loc, a împrumutat bani și a 
plecat la Moscova, la muncă. După prima lună de lucru, spune Lidia,  am trimis bani 
ca să cumpere toate cele necesare pentru casă. M-au ajutat surorile, părinții. Îmi aduc 
aminte, când am plecat, mi-am lăsat toți copiii mei în prag, plângând. Nu vă pot reda 
în ce stare m-am dus. Lucram la o construcție, iar alături era o grădiniță și o școală.  
Când ieșeau copiii la joacă sau în pauză, nu-mi sporea lucrul, mi se rupea inima de 
durere, trebuia să rabd și să muncesc.

Acum, în Rusia, avem patru copii și patru nepoți. Fetele s-au măritat, iar eu, 
bunica Lidia, am grija nepoților… 

…După mulți ani grei de muncă în Rusia, revine acasă, la părinți, rude și la 
cimitir, unde este înmormântat Grigore Vârtosu.

Referitor la asasinarea lui Gr. Vârtosu pe frontul de la Tighina, sunt mai multe 
versiuni. Prietenii apropiați, combatanții: Mihai Macarenco, Gheorghe Botnaru, 
Arcadie Cărbune ș.a., vorbesc deschis că sunt probe că Grigore Vârtosu a fost 
împușcat în teritoriul controlat de moldoveni, din spate, când cobora din mașină. 
Se cunosc și persoanele care au contribuit la uciderea lui Gr. Vârtosu, el era pentru 
demnitarii din acea vreme, un pericol inedit.

Fostul primar și combatant din Cârnățeni, Ion Harti, spune că autoritatea lui 
Grigore Vârtosu, era atât de mare încât putea, foarte repede, aduna în jurul său la 
miting câteva mii de oameni; era, deci, „periculos” pentru demnitari, aceia l-au 
împușcat. Avea câteva caiete de versuri, unele le purta cu el, dar nimeni, din cei cu 
mulți bani și funcții mari în Guvern și în Parlament, sau scriitori apropiați de M. 
Snegur, nu l-a ajutat să publice măcar o carte de versuri patriotice.

O altă sursă de informație [1] de la Chișinău, scrie: „Cei mai mulți dintre 
lucrătorii noștri la Nistru, cu precădere cei din detașamentele de voluntari constituite 
și dirijate de Ministerul Securității Naționale în frunte cu Anatol Plugaru, au fost uciși 
din spate de către lunetiștii KGB, care aveau același centru de comandă. Voluntarii 
adunați de „Ministerul lui Plugaru” erau de fapt cei mai activi și mai intransigenți 
frontiști, participanți la toate demonstrațiile anticomuniste din 1988 și 1989., care 
trebuiau pur și simplu lichidați. Unul dintre ei a fost Grigore Vârtosu.

O altă versiune: Grigore Vârtosu a fost asasinat la comandă de serviciile 
de securitate ale R. Moldova. L-au omorât agrarienii, comuniștii și socialiștii. Ei, 
cu ajutorul Moscovei, se pregăteau să preia puterea de la democrați și unioniști. 
A fost un plan de asasinare, bine pus la punct de specialiștii în omoruri. Grigore 
Vârtosu, acest om curajos, eroic și luptător, ca un „copac tânăr, cu lăstari și rădăcini 
puternice, crescânde, trebuia tăiat, pus la pământ ”. El prezenta un pericol pentru 
demnitarii de stat din acea vreme, pentru partidele politice din opoziție.

Partidul comuniștilor, reînființat de P. Lucinschi, sprijinit tacit de A. Sangheli, 
M. Snegur și Dm. Moțpan, partid predat prin ștafetă lui Vl. Voronin, nu l-au iertat 
pe Gr. Vârtosu pemtru eroicul lui act de demolare a monumentului lui Lenin din 
Căușeni. Cineva din conducerea comunistă a raionului i-a spus lui Vârtosu, că vei 
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plăti cu viața pentru „demolarea și târârea cu tractorul prin satele raionului a marelui 
conducător comunist.” Momentul de lichidare a patriotului pe frontul de la Tighina, 
pentru serviciile secrete moldovenești și rusești au fost prielnice, misiunea lor a 
reușit.

Eroul Grigore Vârtosu are două monumente: unul la Cârnățeni, în cimitirul 
satului și altul la Chișinău, pe Dealul Petricanilor (placă comemo rativă) din inițiativa 
organizației combatanților de la Nistru „Credință Patriei”.

Chipul vulcanic al lui Grigore Vârtosu din timpul marilor acțiuni de stradă 
pentru Limbă, Alfabet și Tricolor, organizate de Frontul Popular din Moldova 
începând cu anul 1988, este expresia sentimentului sincer de Libertate, Adevăr și de 
Unire cu Țara-Mamă, România, pe care le-au trăit majoritatea românilor-moldoveni 
dintre Prut și Nistru.

Războiul din 1992 a fost o acțiune murdară împotriva Republicii Moldova 
declanșată de Moscova și realizată prin structurile secrete KGB-iste de la Chișinău 
și de la  Tiraspol, sprijinite de Armata de ocupație a 14-a rusă staționată, nelegitim, 
pe malul Nistrului.

b
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O SUTĂ DE ANI DE CREATIVITATE 
ŞI PROGRES AI ELITEI OAMENILOR 

DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ ROMÂNI (IV) 
(1 dec. 1918 - 1 dec. 2018)

ONE HUNDRED YEARS 
OF CREATIVITY AND PROGRESS 

OF ELITE ROMANIAN SCIENTISTS 
AND CULTURE (IV)

(1 dec. 1918 - 1 dec. 2018)

Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE1

Rezumat 

Cunoaşterea a devenit principalul obiectiv al existenţei umane, iar 
progresele în acest domeniu au stimulat activitatea creatorilor de ştiinţă, 
tehnică şi tehnologie. Astăzi, este un adevăr accesibil tuturor, faptul că soluţii 
pentru problemele cu care se confruntă omenirea sunt aşteptate din sectorul 
creaţiei.

Cuvinte cheie: creativitate, progres, elită, cultură, ştiinţă, oameni de ştiinţă 
români.

Summary

 Knowledge has become the main objective of human existence, and 
progress in this area have stimulated activity of creators of science, engineering 
and technology. Today, it is a truth accessible to all, that solutions to the 
problems faced by mankind are expected in the creative sector.

Keywords: creativity, progress, elite, culture, science, Romanian scientists.
1Universitatea Creștionă „Dimitrie Cantemir”
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DRAGOMIR HURMUZESCU 
         (13 martie 1865, Bucureşti - 31 mai 1954, Bucureşti)

Fizician, profesor, inven tator (dielectrica, 
electroscopul Hurmuzescu şi primul dinam de 
înaltă tensiune), om de ştiinţă, academician, 
fondator al unor instituţii

Dragomir Hurmuzescu a absolvit liceul „Sf. 
Sava” din Bucureşti şi şi-a făcut studiile  superioare  
la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti 
(1897). La Universitatea din Paris, a obţinut licenţa 
şi doctoratul, cu teza „Constanta electrodinamică” 
(raportul dintre unităţile electromagnetice şi cele 
electrostatice), lucrare realizată sub îndrumarea 
celebrului fizician francez, Gabriel Lippmann 
(1845-1921), laureat al premiului Nobel pentru 
fizică, în 1908, în al cărui laborator de cercetări 
fizice, de la Sorbona, a lucrat. Dragomir 

Hurmuzescu, împreună cu fizicianul francez M. Lamotte, a redactat (1892) cursul 
ţinut la Universitatea din Paris, de către matematicianul şi fizicianul Henri Poincaré 
(1854 - 1912) şi care a fost publicat sub titlul: „Théorie mathématique de la lumière. 
Leçons professées le premier semestre 1891-1892, rédigées par M. Lamotte et 
D. Hurmuzescu, licenciés és sciences”. Vocaţia sa de fondator s-a concretizat în 
înfiinţarea Societăţii de Ştiinţe din Iaşi (1901), a revistei „Les Annales Scientifiques 
de l’Université de Iassy”, a Şcolii care s-a numit apoi Institutul Electrotehnic, în 1913, 
a Academiei de Ştiinţe din România, în 1916, a Asociaţiei Prietenilor Radiofoniei 
(1924) şi a Societăţii Române de Radiodifuziune (1922). Dragomir Hurmuzescu 
a fost membru corespondent al Academiei Române, membru fondator al Academiei 
de Ştiinţe din România, decan al Facultăţii de Ştiinţe şi prorector al Universităţii din 
Bucureşti. La Congresul de radiologie, din anul 1910, de la Bruxelles, a prezidat 
una dintre şedinţele de comunicări, celelalte fiind prezidate de laureaţi ai premiului 
Nobel - englezul Ernest Rutherford (1871 - 1937), suedezul Svante Arrhenius (1859 
- 1927) şi Maria Sklodowska Curie (1867 - 1934). Dragomir Hurmuzescu a stabilit, 
în 1894, formula tensiunii electromotoare a unui element galvanic cu poli metalici, 
având unul dintre poli magnetizat, şi a descoperit, în 1897, fenomenul magnetostrictiv 
al unei soluţii de sare ferică introdusă într-un câmp magnetic uniform. A descoperit, 
împreună cu fizicianul francez L. Benoist, proprietatea importantă a razelor Röntgen 
de a descărca corpurile electrizate, pro prietate ulterior folosită în cercetările 
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fenomenelor produse de razele Röntgen. A inventat un materi al electroizolant, 
numit dielectrina (amestec de sulf şi parafină, în anumite proporţii). Folosind acest 
material, a inventat un nou electroscop (electro-scopul Hurmuzescu), cu ajutorul 
căruia, soţii Pierre şi Marie Curie au descoperit radiul. Dragomir Hurmuzescu este 
şi inventatorul primu lui dinam de înaltă tensiune (de 3000 V), în 1896, dinam cu 
patru induşi fixaţi pe acelaşi arbore, care a constituit o realizare îndrăzneaţă pentru 
acele vremuri, deschizând drumul fabricării maşinilor electrice de înaltă tensiune. 
Profesorul Dragomir Hurmuzescu este socotit „părintele radiodifuziunii române”. 
Sub îndrumarea sa, în 1926, la Bucureşti, se reali zează prima staţie de radiodifuziune 
din România.

CONSTANTIN C. ILIESCU 
          (15 septembrie 1892, Roman - 30 mai 1978, Bucureşti)

Medic cardiolog, profesor, academician, fondator 
al primului centru, din lume, de asistenţă a 
cardiacilor (ASCAR - Bucureşti)

Constantin C. Iliescu a urmat liceul în oraşul 
Roman, iar studiile superioare şi doctoratul în 
medicină le-a făcut la Facultatea de Medicină din 
Bucureşti. A fost profesor la Facultatea de Medicină, 
medic - şef de secţie - la Spitalul Brâncovenesc, 
fondator şi director al Centrului de Asistenţă a 
Cardiacilor (ASCAR). Constantin C. Iliescu a fost 
ales membru al Academiei Române, al Academiei 
de Ştiinţe Medicale, din Bucureşti, şi al Societăţii 
Regale de Medicină, din Londra. Academicianul 

român a conceput şi fondat o instituţie destinată profilaxiei cardiopatiilor, asistenţei 
şi dispensarizării bolnavilor de inimă şi, totodată, destinată învățământului de 
cardiologie, pe care a denumit-o ASCAR (Asistenţa Cardiacilor), fiind prima 
instituţie de acest tip din lume, şi a servit ca model pentru realizarea unor instituţii 
similare şi în alte ţări. Medicul Constantin C. Iliescu a fost unul dintre fondatorii 
cardiologiei, ca specialitate medicală, independentă, în România şi a efectuat 
cercetări originale, referitoare la explorarea funcţională cardiovasculară, profilaxia 
afecţiunilor cordului, sindroamele coronariene şi infarctul miocardic, endocardita 
lentă ş.a. A inventat metode pentru tratamentul unor afecţiuni cardiace. Împreună cu 
medicul englez Drury, a inventat, în 1926, o metodă de tratament al fibrilaţiei atriale 
cu chinidină: „… trei doze de 0,40 gr. pe zi, administrate din 4 în 4 ore şi continuat 
timp de 3-5 zile. Dacă tratamentul nu readuce ritmul normal, se va administra, după 
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câteva zile de întrerupere a tratamentului, aceeaşi doză de 0,40 gr. la interval de 
4 ore, în mod continuu, până la convertirea la ritm normal, ori până la intoxicare. 
Necesitatea instituirii acestui tratament continuu este explicată prin observaţia 
că unii bolnavi elimină în mod foarte rapid chinidina”. Lucrarea „Fibrilaţia 
auriculară şi tratamentul ei” a prezentat-o Facultăţii de Medicină din Bucureşti, 
pentru abilitarea ca docent, în specialitatea medicină internă (1926). Constantin C. 
Iliescu a publicat şi numeroase lucrări de specialitate: „Aspectul clinic, mecanismul 
şi tratamentul fibrilaţiei auriculare” (1941), „Infarctul miocardic” (1953) şi în 
colaborare: „Sindroamele coronariene” (1960), „Hipertensiunea arterială” (1966), 
„Îndreptar de diagnostic şi tratament în bolile cardiovasculare” (1966).

GRIGORE L. IOACHIM 
          (14 decembrie 1906, comuna Borca, judeţul Neamţ -  
5 octombrie 1979, Bucureşti)

Inginer petrolist, a introdus pompajul combinat cu erupţia artificială, în 
tehnica mondială a exploatării petrolului (gaslift 1938)

A făcut şcoala primară în comuna natală, urmând apoi cursurile secundare la 
Liceul Militar din Iaşi, de unde, în 1926, obţine diploma de bacalaureat. Între 
1926-1931, a frecventat cursurile Școlii Politehnice - secţia Mine - primind 
titlul de inginer diplomat, specialist în exploatarea zăcămintelor de petrol. În 
1966 a devenit doctor în științe tehnice cu teza „Studii asupra unor metode 
de oprire a erupţiilor necontrolate”, susţinută la Institutul de Petrol, Gaze 
şi Geologie, din Bucureşti, iar în 1968, a devenit doctor docent în ştiinţe 
tehnice. A lucrat în instituţii de producţie -  la Societatea de Distribuţie a 
Petrolului, Bucureşti (1931-1933), la Societatea „Columbia” Schela Moreni 
(1933- 1941), fiind transferat la Sediul Central al Societăţii din Bucureşti, 
unde a deţinut funcţia de director, timp de şapte ani (1941-1948). A lucrat 
în Ministerul Industriei Petrolului, ca director şi consilier tehnic (1948). Din 
anul 1950, a început o strălucită activitate didactică, fiind numit conferenţiar 
la Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie, din Bucureşti, şi apoi şef de catedră 
(1951-1959) şi prorector (1959-1968). Grigore Ioachim a efectuat studii 
fundamentale şi aplicative, privind exploatarea raţională a zăcămintelor de 
petrol, asupra înmagazinării subterane a gazelor, automatizării în extracţia 
petrolului şi a scurgerii lichidelor şi a gazelor în tuburi verticale. În anul 1938, 
a introdus, în tehnica mondială de extracţie a petrolului, metoda pompajului 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/2018 251

UNIVERS ȘTIINȚIFIC ROMÂNESC

combinat cu erupţia artificială (gasliftarea), care a favorizat utilizarea 
pompelor cu prăjini, la adâncimi mai mari de 2000 m. În 1940, procedeul 
a fost introdus în SUA, iar în 1945 în URSS. În urma cercetărilor efectuate 
(1935-1940), a obţinut rezultate deosebite privind erupţia liberă (necontrolată) 
a sondelor de petrol. În anul 1950, a aplicat, pentru prima dată în România, 
injecţia de gaze în zăcământul de la Teişani. În 1955, a obţinut un brevet 
de invenţie cu titlul „Aparat pentru stingerea sondelor şi pentru captarea 
erupţiilor în exploatările de petrol şi gaze”. Această invenţie a fost asimilată 
şi utilizată în numeroase ţări, la stingerea incendiilor. A iniţiat o metodă de 
dimensionare, la solicitări variabile, a garniturilor de prăjini de foraj, utilizată 
şi in prezent, pe plan mondial. Rezultatele cercetărilor publicate însumează 70 
de titluri, - articole, comunicări ştiinţifice şi tratate de referinţă: „Exploatarea 
zăcămintelor de ţiţei” (1955); „Extracţia ţiţeiului şi gazelor” (1961-1965); 
„Geologie de chantier, exploitation rationalle des gisements et calcul des 
reserves du petrol” - UNESCO (1966) ş.a. Ca o recunoaştere a meritelor sale 
deosebite, i s-au conferit ordine şi medalii, fiind ales membru corespondent al 
Academiei Române (1963) şi membru al Societăţii Inginerilor de Petrol, din 
Franţa.

GHEORGHE IONESCU ŞIŞEŞTI 
        (16 octombrie 1885, comuna Şişeştii de Jos, judeţul 
Mehedinţi - 4 iunie 1967, Bucureşti)  

Inginer agronom, profesor, academician. A creat, prin 
încrucişare, noi plante de cultură şi a elaborat metode 
originale, de ameliorare a solurilor

După absolvirea cursurilor liceului „Traian”, din Turnu 
Severin, a plecat în Germania, unde studiază la Şcoala 
Superioară de Agricultură, de la Hohenheim (Stuttgart), 
iar la terminarea acesteia, în 1909, obţine diploma 
cu calificativul „Foarte bine spre eminent”. În 1911, 
Universitatea din Jena îi acordă titlul de doctor în filozofie, 
agronomie, botanică şi economie politică, pe baza lucrării 
„Rumäniens bäuerliche Landwirtschaf”, („Agricultura 
ţărănească din România”). A debutat în profesiunea de 

inginer agronom, ca administrator al Fermei Clenciu-Spanţov, din judeţul Ilfov, 
proprietatea statului român. În anul 1913, a fost numit conducătorul seminarului 
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de practică a studenţilor la Şcoala Superioară de Agricultură de la Herăstrău, lângă 
Bucureşti. A urcat toate treptele ierarhice ale învăţământului superior, ajungând şef 
al catedrei de Agronomie Generală. A fondat Institutul de Cercetări Agronomice 
din România (ICAR), al cărui director a devenit în anul 1928. Efectuând experienţe 
îndelungate, prin metode originale de încrucişare, a obţinut soiuri de grâu, porumb, 
mazăre, fasole s.a., rezistente şi de mare productivitate, adaptate la condiţiile 
climatice şi de sol, specifice pentru diferite regiuni din ţară. A elaborat metode 
originale de ameliorare a solurilor erodate, nisipoase şi sărate. A stabilit, în funcţie 
de sol, aplicarea diferenţiată a îngrăşămintelor. A devenit conducătorul  incontestabil  
al  şcolii româneşti de agricultură, iar datorită susţinutei activităţi ştiinţifice, în 
1925, a fost ales membru corespondent al Academiei Române. În 1935, a devenit 
titular şi vicepreşedinte al prestigiosului for ştiinţific, funcţionând în această calitate 
în perioadele 1938-1941 şi 1959-1963. Mai multe academii şi societăţi ştiinţifice, 
de peste hotare, l-au ales membru de onoare şi a fost decorat cu ordine şi medalii. 
Gheorghe Ionescu-Şiseşti a fost Ministru al Agriculturii, Domeniilor şi Cooperaţiei, 
în perioada 1931-1940. A lăsat posterităţii peste 300 de titluri publicate, 8 tratate şi 
cursuri, 122 articole de documentare, recenzii, dar şi nuvele, biografii de personalităţi 
şi multe altelucrări de mare valoare științifică.

THEODOR V. IONESCU 
        (8 februarie 1899 Dorohoi, judeţul Suceava - 6 noiembrie 
1988, Bucureşti)

Fizician, om de ştiinţă şi inventator, precursorul MASER-
ului (amplificator cuantic de microunde)

Urmează studiile liceale la Botoşani şi cele superioare, 
la Iaşi, obţinând licenţa, în 1921, de la Facultatea de 
Ştiinţe a Universităţii. Tot la Iaşi, a susţinut teza de 
doctorat „Viteza sunetului în lichide”, cu profesorul Petru 
Bogdan. Rezultatele obţinute de fizicianul român, privind 
legătura între viteza sunetului şi căldura de evaporare, 
au fost folosite de Richardson şi Bell, în tratatele lor de 
acustică. În Franţa, sub conducerea profesorului F. R. 
Corzé, de la Universitatea din Nancy, a obţinut cel de-

al doilea doctorat în fizică, cu teza care trata spectroscopia cantitativă, bazată pe 
aşa-numitele „raze ultime”. A lucrat pentru o perioadă la Sorbona, în laboratorul 
fizicianului francez Aimé Auguste Cotton. A fost profesor de fizică, la Universitatea 
din Iaşi şi apoi la cea din Bucureşti. Theodor V. Ionescu a făcut, ca om de ştiinţă, 
descoperiri remarcabile în fizica plasmei, fizica ionosferei, electricitate (îndeosebi, 
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în descărcările electrice în gaze), privind ionii moleculari de oxigen şi hidrogen, 
radiotehnică, efectul Zeeman. În 1925, a inventat un microfon bazat pe curenţii 
termionici (curenţi emişi de corpurile încălzite), un oscilator (generator de unde 
electromagnetice) de joasă frecvenţă în arcul cu mercur şi un modulator de lumină 
(dispozitiv de variaţie a fluxului de lumină), folosind fenomenul de interferenţă, iar 
în 1936, o serie de oscilatoare cu plasmă, pentru domeniul undelor decimetrice. Tot 
în 1936, i s-a acordat un brevet de invenţie pentru un procedeu privind obţinerea 
de imagini în relief, pentru cinematografie şi televiziune. În „Ziarul Ştiinţelor şi 
Călătoriilor”, din 24 octombrie 1939, s-a publicat o informare despre „noul procedeu 
de detectare a aeroplanelor prin emisii de unde radio, descoperit în Anglia” 
(denumirea RADAR va apărea un an mai târziu, în 1940). La sfârşitul informării, se 
preciza că „şi la Politehnica din Bucureşti, un grup de studenţi entuziaşti, conduşi 
de profesorul Th. Ionescu, încearcă, folosind o valvă electronică de mare putere, să 
realizeze un detector de aeroplane”. Theodor V. Ionescu, împreună cu fizicianul 
român V. Mihu, a inventat şi construit, în 1946, o instalaţie cu care s-a obţinut 
prima „emisie stimulată”, de tip MASER (amplificator cuantic, folosit în domeniul 
microundelor). Instalaţia avea un circuit oscilant, acordat pe una dintre frecvenţele 
proprii ale ionului negativ din plasmă, care primeşte energie de la plasmă, în perioada 
în care se aplică descărcării, o tensiune modulată cu aceeaşi frecvenţă. Theodor 
V. Ionescu a fost precursor al MASER-ului inventat în anul 1954, de americanul 
Ch. H. Townes şi ruşii N. G. Basov şi A. M. Prohorov. Studierea ionilor negativi 
moleculari de oxigen i-a adus o faimă mondială, după ce a demonstrat că aceştia au 
un rol esenţial în propagarea undelor electromagnetice în atmosferă şi a descoperit 
„canalele ionosferice”. Theodor V. Ionescu a descoperit şi faptul că propagarea 
undelor electromagnetice este optimă în „canalele ionosferice”, care corespund 
absorbţiei de rezonanţă a ionilor negativi moleculari. În anii 1946-1948, Theodor V. 
Ionescu a studiat efectul Zeeman (descoperit de fizicianul olandez Pieter Zeeman. 
În anul 1896), contribuţia sa originală constând în evidenţierea existenţei acestui 
fenomen şi la numere cuantice mari.

THOMA IONESCU 
       (13 septembrie 1860, Ploieşti - 28 martie 
1926, Bucureşti)

Medic chirurg şi anatomist, profesor, inventator de tehnici 
şi instrumente chirurgicale, academician

Thoma Ionescu a absolvit liceul „Sf. Sava”, din Bucureşti, 
în 1878. A studiat medicina, la Paris, în perioada 1878-
1882, şi, în paralel, ştiinţele juridice, obţinând în 1889 
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cetăţenia franceză. În anii 1882-1885, a lucrat ca extern, apoi în 1885-1890, ca 
intern, în spitalele pariziene. Academia de Medicină l-a premiat în 1890, obţinând, 
în acelaşi an, Medalia de argint pentru chirurgie, ca laureat al spitalelor din Paris. Tot 
în 1890, a obţinut doctoratul în ştiinţe medicale, cu teza „Le colon pelvien pendant la 
vie intrauterine”. A fost profesor de anatomie la Facultatea de Medicină din Paris, în 
perioada 1892-1895 şi apoi profesor de anatomie topografică şi clinică chirurgicală la 
Facultatea de Medicină din Bucureşti, în 1894-1926. A devenit membru al Academiei 
de Medicină, din Paris, al Societăţii Internaţionale de Chirurgie şi membru de onoare al 
Academiei Române. Thoma Ionescu este întemeietorul şcolii româneşti de anatomie 
şi chirurgie, care activează începând din 1894. A colaborat la redactarea marelui 
tratat de anatomie al lui P. J. Poirier (1853 - 1907), aducând contribuţii la topografia 
etajului abdominal; a publicat lucrări despre anatomia abdominală, a descris structuri 
anatomice, care-i poartă numele, şi a inventat numeroase instru mente chirurgicale, 
printre care depărtătorul abdominal. În anul 1902, îi apare lucrarea „Le traitement 
chirurgical du cancer utérin”, în care Thoma Ionescu descrie histerectomia totală 
lărgită, operaţie radicală a cancerului colului uterin, efectuată pe cale abdominală. A 
fost decanul Facultăţii de Medicină din Bucureşti, în perioadele 1906-1912, 1921-
1922 şi 1925-1926 şi rectorul Universităţii Bucureşti, între 1912 şi 1915. În anul 
1919, îi apare lucrarea „La rachianesthésie générale”, prin care îşi face cunoscută o 
nouă metodă de rahianestezie cervicală. În timpul unui turneu în Anglia şi SUA, în 
anii 1909 - 1910, a lansat rahianestezia înaltă (utilizabilă şi la inter venţii chirurgicale, 
pe cap şi gât) şi a făcut demon straţii operatorii în mari clinici. În anii 1920 şi 1921, 
Thoma Ionescu a fost prim delegat al României la sesiunile Ligii Naţiunilor. A 
studiat şi publicat numeroase articole despre rezecţia simpaticului cervical, în guşa 
exoftalmică (1897), gastrectomia, în cancerul de stomac (1891), rezecţia nervului 
maxilar superior şi a ganglionului Meckel (1896). A fondat periodicele „Archives 
des sciences médi cales” (1896) şi „Revista de chirurgie” ( 1897). Şcoala sa de 
chirurgie a avut un rol important în formarea specialiştilor români, aducându-şi toto-
dată contribuţia la îmbogăţirea patrimoniului de tehnici chirurgicale şi de cunoştinţe 
privind anato mia topografică. Thoma Ionescu a inventat tehnici operatorii, originale, 
de trepanaţie, nefropexie, cura herniilor şi splenectomie. În timpul turneului ştiinţific 
din Anglia şi SUA (1909-1910), a demon strat atât îndemânarea sa de chirurg, cât şi 
avan tajele propriei sale metode de rahianestezie. Şi astăzi, în vestita clinică Mayo, 
din Rochester, se află bustul savantului român Thoma Ionescu.

CONSTANTIN I. ISTRATI 
        (5 septembrie 1850, Roman -17 ianuarie 1918, Paris)

Chimist, medic, profesor, om de ştiinţă, academi cian (a descoperit „franceinele” - o 
nouă clasă de coloranţi)
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Constantin I. Istrati a urmat gimnaziul şi 
Academia Mihălleană (liceu), din Iaşi. În 1869, a 
absolvit Şcoala Naţională de Medicină şi Farmacie, 
din Bucureşti, şi în 1877 şi-a susţinut doctoratul în 
medicină şi chirurgie. În primii ani de activitate a 
practicat medicina, pentru ca apoi să se special-
izeze în chimie, la Universitatea din Paris, obţinând 
licenţa în 1881. A lucrat în laboratoarele con duse 
de celebrii chimişti şi profesori francezi, Charles 
Adolphe Wurz (1817-1884) şi Charles Friedel 
(1832-1899). Al doilea doctorat, în chimie, îl obţine 
cu teza „Despre etilbenzenele clorate şi despre 
unele obser vaţii privind punctele de fierbere în 
seria aromatică”. 

Constantin I. Istrati a fost profesor la Facultatea de Medicină şi la Facultatea de 
Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, membru al Societăţii de Chimie, din Paris, 
şi al Societăţii de Chimie, din Berlin (1884). În anul 1889, a fost ales membru al 
Academiei Române, iar în 1903 a devenit preşedintele aces teia. 
A fost Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, în anii 1899-1900, şi Ministru al 
Industriei şi Comerţului în 1916 - 1917. 
A desfăşurat activi tate de cercetare, îndeosebi, în domeniile chimiei organice şi 
medicinii. A obţinut rezultate remarca bile, privind reacţiile unor hidrocarburi 
aromatice cu formarea unor coloranţi sintetici, iod - derivaţii aromatici, balneologia, 
hidroterapia, valorificarea unor materii prime (sare gemă, chihlimbar, petrol, 
ozocherită, produse vegetale). 
Constantin I. Istrati a descoperit (1887) o clasă de coloranţi, derivând de la 
compuşii halogenaţi ai benzenului, pe care i-a denumit „franceines” şi a publicat, în 
1888, lucrarea „Sur les franceines”. 
Această nouă clasă de sub stanţe, „franceinele”, sunt substanţe colorante, fără azot, 
cu o mare stabilitate la lumină. În anul 1889 a publicat o altă carte - „Câteva date noi 
re lativ la franceine”. A inventat procedeul de preparare a franceinelor, pentru care i 
s-a eliberat brevetul de invenţie francez nr. 197351, din 1889.
 Pentru această invenţie i s-a acordat Medalia de aur la Expoziţia Internaţională de 
la Paris, în 1889. 
O altă substanţă descoperită a fost „friedelina”, substanţă izolată de el, din plută. 
În urma cercetărilor sale privind iod - derivaţii aromatici, a inventat şi un procedeu 
de iodurare. Este autorul unui „Curs elementar de chimie”, pentru elevii de liceu şi 
candidaţii la bacalaureat (1891), tradus apoi, în anul 1895, în franceză şi spaniolă, 
fiind admis ca manual didactic în liceele din Franţa şi Mexic, tipărit în 17 ediţii, până 
în anul 1936. 
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Constantin I. Istrati, împreună cu alţi chimişti, farmacişti şi medici, a înfiinţat, 
la Bucureşti, întreprinderea „Centrala” (1898), prima întreprindere românească de 
producere a materi ilor prime farmaceutice. 
A adus o valoroasă con tribuţie la stabilirea nomenclaturii ştiinţifice în chimie, prin 
cartea sa „Studiu relativ la o nomen clatură generală în chimia organică” (1913). 
Academicianul Emil Racoviţă (1868-1947), fost preşedinte al Academiei Române 
(1927-1929), a spus despre Constantin I. Istrati: „A fost un pionier al dezvoltării 
ştiinţifice şi culturale româneşti, un factor influent al adaptării ţării noastre, la 
timpurile noi, un vrednic român, un om de treabă şi un om de ispravă”.

ARPAD KELEMEN 
        (20 noiembrie 1932, Cluj - 2 februarie 1997, Cluj-Napoca)

Inginer energetician, pro fesor, om de ştiinţă, proli fic inventator 
(autorul sau coautorul a peste 42 de invenţii), pionier al motoru lui 
asincron în regim pas-cu-pas şi al utilizării microprocesoarelor 
în comanda motoarelor electrice

Arpad Kelemen a absolvit, în 1956, Facultatea de Energetică, a 
Institutului Politehnic din Bucureşti. Doctoratul în ştiinţe tehnice 
l-a susţinut în 1970, la Politehnica Bucureşti, cu teza „Utilizarea 

motoarelor asincrone comandate prin impulsuri, ca elemente de execuţie”. Câştigând 
o bursă Humboldt (1972), s-a specializat în Germania, la Universitatea Erlagen din 
Nürnberg, unde obţine şi titlul de doc tor în inginerie electrică. Arpad Kelemen a 
fost profesor, şeful catedrei de acţionări electrice şi roboţi, şi decan la Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca, profesor invitat, în SUA - 1978, în Germania - 1980, în 
Ungaria - 1980 şi în China -1986, membru al Academiei de Ştiinţe din New York, 
membru al IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering) şi preşedinte 
al unor conferinţe ştiinţifice internaţionale. A proiectat microcentrale electrice, staţii 
electrice de transformare, reţele electrice de putere, echipamente de automatizare, 
folosind motoare pas-cu-pas (1956-1962) şi microroboţi. A obţinut rezultate 
remarcabile, în activitatea sa de cercetare privind reglarea şi con trolul acţionărilor 
electrice - reglarea vectorială ori entată după câmp, electronica de putere, acţionarea 
roboţilor, motoare electrice pas-cu-pas, comanda prin impulsuri a motoarelor 
asincrone, sisteme de comanda şi reglare incrementală a poziţiei s.a. A fost autor 
sau coautor a peste 120 de articole şi comunicări ştiinţifice, a 18 cărţi de specialitate, 
despre motoarele electrice pas-cu-pas, acţionări electrice, electronica de putere, sis-
teme de reglare cu orientare după câmp, a maşinilor electrice de curent alternativ 
etc. Procedeul şi dispozitivul electronic de comandă a motorului asincron în regim 
pas-cu-pas, inventate de Arpad Kelemen şi colaboratorii Mircea Crivii, V. Trifa, A. 
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Szekely, au fost brevetate în România şi în străinătate. Motorul asincron, împreună cu 
dis pozitivul de comandă prin impulsuri, se comportă ca un convertor electromecanic, 
care realizează transformarea informaţiei sub formă de impulsuri, într-o deplasare 
unghiulară. Arpad Kelemen a fost şi pionier al reglării vectoriale (orientării după 
câmp) pentru acţionări electrice cu maşini de curent alternativ. Aceasta se bazează 
pe controlul fazorilor în spaţiu, faţă de sistemele clasice care se rezumă numai la 
controlul mărimilor scalare. Unul dintre brevetele obţinute de Arpad Kelemen şi 
Maria Imécs se referă la o metodă şi un sistem de reglare automată a puterii active 
şi reactive a generatoarelor sincrone (brevet românesc 104278, din 30.10.1989) şi 
se bazează pe teoria orientării după câmp. Arpad Kelemen a fost autor sau coautor 
a peste 42 de invenţii, unele dintre acestea brevetate şi în SUA, Anglia, Franţa, 
RFG, Austria, Belgia. A contribuit, prin invenţiile sale, la dezvoltarea tehnicii în 
reglarea vitezei motoarelor asincrone trifazate, în poziţionarea în două coor donate, 
în acţionarea motoarelor pas-cu-pas, în reglarea automată a puterii active şi reactive 
a generatoarelor sincrone. Pentru activitatea ştiinţi fică şi invenţiile sale, Arpad 
Kelemen a obţinut numeroase distincţii şi premii româneşti şi străine.

MlHAI KONTESCHWELLER 
         (23 mai 1897, Craiova - 1947, Bucureşti)

Inginer, specialist în radiocomunicaţii, inventator

Mihai Konteschweller a urmat cursurile liceale la Craiova, iar 
cele univer sitare în Anglia, unde a devenit inginer specialist în 
radiotelecomunicaţii. În peri oada 1945-1947, a fost profesor la 
Politehnica din Iaşi, fiind ales membru al Academiei de Ştiinţe 
din România. A contribuit mult la răspândirea radiotehnicii în 
ţară şi la crearea specialiştilor, fiind un adevărat vizionar în ceea 
ce priveşte viitorul acestei discipline. Mihai Konteschweller a 

efectu at, pentru prima data în ţară, în 1934, o experienţă de teleghidaj, cu ocazia 
deschiderii Expoziţiei târg a industriei româneşti din Parcul Carol I, din Bucureşti. Pe 
lacul parcului, a experimentat un vaporaş comandat prin radio, de la distanţă. Acesta 
era capabil să execute, cu mare precizie, şase comenzi transmise pe şase lungimi de 
undă diferite. Deşi la acea dată, în străinătate existau numeroase vehicule (avioane, 
şalupe, automobile, tancuri, torpile, etc), care erau comandate de la distanţă, se 
poate considera că realizarea lui Mihai Konteschweller a fost un succes important, 
nu prin distanţa de la care se transmiteau comenzile, ci, mai ales, prin numărul şi 
precizia acestora. Nu este lipsit de importanţă nici faptul că toate mate rialele folosite 
erau de provenienţă indigenă. Timp de patruzeci de zile, cât a durat expoziţia, vapo-
raşul lui Mihai Konteschweller a funcţionat zilnic, iar publicul prezent a putut 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/2018258

UNIVERS ȘTIINȚIFIC ROMÂNESC

participa direct la conduc erea acestuia, cu ajutorul postului de comandă, care se afla 
instalat pe malul lacului. Datorită cercetărilor pe care le efectuează, a reuşit să pub-
lice - în 1937, la Bucureşti - una din primele lucrări în domeniu, „Telemecanica”, 
premiată de Academia Română. Alături de acest volum, Mihai Konteschweller a 
publicat: „Televiziunea şi alte înfăptuiri în legătură cu radioelectricitatea”, în 1938, 
„Radioelectricitate”.

AUGUSTIN MAIOR 
     (21 august 1882, Reghin, judeţul Mureş -30 octombrie 1964, 
Cluj-Napoca)

Inginer, fizician, profe sor, om de ştiinţă, aca demician, 
primul care a fundamentat şi realizat telefonia multiplă, 
folosind curenţi purtători de înaltă frecvenţă)

Augustin Maior a absolvit liceul „Piarist”, din Târgu 
Mureş, iar în 1904, a ter minat Facultatea de Me-
canică, din Budapesta. În 1905, a făcut spe cializarea 
în Germania, la Universitatea din Gottingen. A 
participat, în 1910, ca delegat al Poştei maghiare, la 
Conferinţa Internaţională a Inginerilor PTT, ţinută 
la Paris. Augustin Maior a fost profesor de fizică 
teoretică şi tehnologică, decanul Facultăţii de Ştiinţe 
a Universităţii din Cluj, director al Institutului de 

Fizică Teoretică şi Aplicată din Cluj, director general al „Poştelor, telegrafelor şi 
telefoanelor”, membru titular al Academiei de Ştiinţe din România. În anul 1923, 
a fost preşedintele comisiei care îi acordă gradul de profesor lui Hermann Oberth 
(1894-1980) unul dintre pionierii cosmonauticii. 
În activitatea sa ştiinţifică, s-a ocupat de electricitate şi magnetism, acustică şi optică, 
telecomunicaţii, gravitaţie, ter modinamica radiaţiilor, teoria cuantelor şi statis tică. 
Rezultatele obţinute de Augustin Maior, privind distorsiunile semnalelor telefonice, 
trans miterea impulsurilor pe liniile lungi, reducerea dis torsiunilor, au contribuit la 
dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii, în domeniul telecomunicaţiilor. 
Augustin Maior a introdus o nouă funcţie pe care a numit-o „cvasientropică”. 
Considerând interiorul nucleului atomic drept un spaţiu hiperbolic, Augustin Maior 
a explicat unele dintre fenomenele din interiorul nucleului, pe baza mecanicii 
neeuclidiene. 
A inventat un dispozitiv (1907) care permitea, pe un acelaşi circuit electric, 
transmiterea simultană a mai multor convorbiri telefonice (5), cu ajutorul curenţilor 
alternativi de înaltă frecvenţă. Datorită posibilităţii de selecţie în frecvenţă propusă 
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de el, „fiecare curent poate fi purtătorul unei convorbiri separate”. 
Augustin Maior a fost primul în lume, care a realizat, în 1907, telefonia multiplă 
oper aţională pe o linie telefonică, cu circuite de fier, de 15 km, folosind, ca purtători, 
curenţi alternativi de înaltă frecvenţă. A fundamentat teoretic telefonia multiplă, 
începând cu studiul „Ober Mehrfach Fernsprechen” (1907) şi continuând cu alte 
arti cole publicate, până în 1917, în revista germană „Elektrotechnische Zeitschrift”. 
Un rezumat al primului articol al lui 
Augustin Maior a fost publicat, în 1908, în revista americană „Electrical World”, 
sub titlul „Multiple Telephony”. În care se propunea folosirea invenţiei acestuia, în 
telefonia transatlantică. Dezvoltarea telefoniei multiple a continuat şi prin metoda 
descrisă de către americanul G.O. Squier, în revista „The Electrician”, în anul 1911. 
Realizările lui Augustin Maior îl situează printre personalităţile de avangardă, în 
dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii.

CORNEL MICLOŞI 
    (5 martie 1887, comuna Covăşânţ, judeţul Arad -  
10 august 1963, Timişoara)

Inginer mecanic, energetician, metalurgist, profesor, 
inventator (metode şi aparate de sudură a şinelor de 
cale ferată)

Cornel Micloşi a urmat liceul la Arad, şi în 
Germania, a absolvit Facultatea de Electrotehnică, din 
Karlsruhe, şi Facultatea de Mecanică din Budapesta. 
A fost asistent şi docent al Universităţii Tehnice din 
Budapesta şi profesor la Universitatea Tehnică din 
Timişoara (1925-1930 şi 1947-1965), 
Cornel Micloşi a fost membru al Academiei Române, 
iar în Timişoara a deţinut funcţiile de director al 
Întreprinderilor Comunale (1919-1948), director al 
Centrului de Cercetări Ştiinţifice şi Tehnice şi director 
al revistei „Sudura” (1919- 1945). În domeniul 
energeticii, a stabilit metode de înmuiere şi topire a 
cenuşii de cărbuni, a obţinut soluţii privind combustia, 
cu ran dament ridicat, a cărbunelui. 

Ca metalurgist, a elaborat teoria sudării „cap la cap” a şinelor de cale ferată, prin 
ardere intermediară, ceea ce a condus la realizarea căii ferate continue, fără joante, 
şi a publicat lucrări despre caracteristicile metalelor şi aliajelor, despre comportarea 
meta lelor şi aliajelor, în prezenţa apei şi aburului, despre ruperea casantă a oţelului. În 
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domeniul mecanicii, a efectuat studii privind maşinile pentru încercarea materialelor, 
plasticitatea şi rezistenţa corpurilor eterogene, tehnica suprafeţelor dure, obosirea 
materialului de cale ferată. 
A demonstrat în ce condiţii se poate evita fenomenul legat de exploatarea căii ferate 
continue: ruperea şinei, ca urmare a solicitărilor la tracţiune şi flambaj (iarna) sau 
ca urmare a solicitării la compresiune (vara). Cornel Micloşi a inventat metoda de 
sudură elec trică „cap la cap”, prin ardere intermediară, a şinelor de cale ferată, direct 
în cale. 
A inventat şi dispozitivul „Taurus”, de sudat electric şinele cu care se realizează căile 
ferate fără joante. Inginerul român a inventat şi o maşină perfecţio nată, de încercat 
materialele la tracţiune şi mai multe variante de maşini de încercat materialele la 
încovoiere, cu moment variabil. 
Ca profesor, Cornel Micloşi a predat cursurile „Utilizările energiei electrice” şi 
„Acţionări electrice” la Institutul Politehnic din Timişoara şi a pregătit numeroase 
generaţii de specialişti în domeniul sudurii.

CONSTANTIN MICULESCU 
        (6 septembrie 1863, comuna Crevenicu-Rădulescu, judeţul 
Teleorman - 29 decembrie 1937, Bucureşti)

Fizician, profesor, inventator

Constantin Miculescu a absolvit, în 1882, liceul „Matei 
Basarab” din Bucureşti, iar studiile superioare le-a urmat 
la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti şi la 
Universitatea din Paris. Teza de doctorat în fizică, având 
titlul „Sur la determination de  l’équivalent mecanique de la 
calorie”, a susţinut-o la Paris, cu profesorul Gabriel Lippman 
(1845-1921), laureat al premiu lui Nobel pentru fizică, din 1908. 

Constantin Miculescu a fost profesor de fizică la Facultatea de Medicină (1895-
1916) şi la Universitatea din Bucureşti (1894-1937). A fost membru al Consiliului de 
conducere al Societăţii Franceze de Fizică şi al Comitetului Internaţional însărcinat 
cu culegerea şi publicarea constantelor, în domeniile chimiei şi tehnologiei, din 
cadrul Congresului de Chimie organizat în 1909, la Londra. 
În 1891, Constantin Miculescu a inventat un calorimetru şi o metodă originală de 
determinare cu mare pre cizie a echivalentului mecanic al caloriei. În calorimetrul cu 
apă, se roteau patru cilindri cu palete, antrenaţi de un motor, iar - cu ajutorul unor 
termocuple - erau măsurate diferenţele de tempe ratură a apei, datorită transformării 
lucrului mecanic în căldură. 
A determinat, cu precizie, echivalentul mecanic al caloriei: 4,1857 J/cal. Valorile 
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determinate anterior, chiar de mari fizicieni, ca J.M. Joule (1819-1889), E.M. Lenz 
(1804-1865) şi J.A. d’Arsonval (1851-1940) prezentau abateri de până la 20%, faţă 
de va loarea reală, fiind dificil de utilizat în practică. Această valoare a fost înscrisă 
în tabelele inter naţionale de constante şi a devenit o constantă fundamentală a 
termodinamicii. În anul 1950, când Comitetul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi a 
adoptat valoarea stabilită de Constantin Miculescu care a fost corectată doar la a 
patra zecimală: 4,1855 J/cal. 
A inventat, în 1910, o metodă acustică de măsurare a coeficientului de elasticitate 
a corpurilor. Constantin Miculescu a organizat laboratorul de fizică moleculară, 
acustică şi optică, al Universităţii din Bucureşti. În acest laborator a determinat, cu 
ajutorul microscopului, indicele de refracţie al unei prisme, diametrul unui fir subţire 
şi diametrul inte rior al unui tub capilar (plecând de la o metodă sta bilită de fizicianul 
M.F. Chaulnes).

COSTIN D. NENIŢESCU 
         (15 iulie 1902, Bucureşti - 28 iulie 1970, Bucureşti) 

Profesor, om de ştiinţă („hidrocarbura Neniţescu” (CH), 
„reacţii Neniţescu” (CH)10 ingi ner chimist, pionier în 
domeniul reacţiilor cata lizate de clorura de aluminiu

Costin Neniţescu a făcut studii la Şcolile Politehnice 
din Zürich şi München, iar teza de doctorat „Contribuţii 
la sinteza produselor de degradare acidă a colorantului 
sângelui” a susţinut-o, la München, în 1925, cu profesorul 
H. Fisher (1881-1945). A fost profesor de chimie la 
Institutul Politehnic şi Universitatea din Bucureşti (1935-
1970), membru al Academiei Române şi al mal multor 
academii străine (Leopoldina - 1963, Berlin - 1964, 
München - 1965, Moscova - 1966, Varşovia - 1967, 
Budapesta - 1970). În 1970, în RFG, a obţinut Medalia 

Hofmann. A efectuat cercetări în domeniul chimiei organice teoretice şi industriale, 
privind seria alcanilor, cicloalcanilor şi alchenelor, ciclobutadlena, carbocationii, 
indolul, medicamentele, antidăunătorii, compuşii macro-moleculari şi intermediari 
pentru industria chimică organică. A fost pionier al aplicaţiilor în domeniul 
reacţiilor catalizate de clorura de aluminiu, izomerizării hidrocarburilor alifalice, al 
alcanilor şi cicloal canilor. „Reacţia Neniţescu de acilare reductivă a alchenelor”, 
defineşte sinteza cetonelor saturate din alchene (fără izomerizare), cloruri acide şi o 
hidrocarbură saturată care furnizează hidrogenul necesar reducerii. 
A stabilit modul în care apa activează catalizatorul şi a formulat - pentru prima oară 
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- un mecanism prin transfer intermolecular de ioni de hidrură, într-o reacţie ionică 
înlănţuită. Profesorul Costin Neniţescu a inventat un procedeu de polimerizare a 
etilenei la presiune atmosferică, cu un catalizator pe bază de amil-sodiu, pentru care 
i s-au acordat brevete de invenţii în numeroase ţări. A realizat, pentru prima dată, 
sinteza ciclobutadienei şi a benzociclobutadienei, sub forma unui dimer („dimerul 
Neniţescu” şi cel dintâi izomer de valenţă (CH),10 universal, denumit „hidrocarbura 
Neniţescu”). 
Costin Neniţescu a inventat procedee originale, prin care se obţin serotonina, 
heteroauxina şi triptamina. Sintezele unor derivaţi ai indolului, descoperite de Costin 
Neniţescu, sunt cunos cute în ştiinţă sub denumirea de „reacţii Neniţescu”. Este 
coautor al invenţiei referitoare la o nouă metodă de sinteză a sărurilor de piriliu prin 
diacilarea alchenelor: „sinteza Balaban-Neniţescu-Prail”. A inventat, împreună cu 
Ecaterina Ciorănescu-Neniţescu, o serie de procedee tehno logice, pentru fabricarea 
unor medicamente, anti-dăunători şi a unor intermediari pentru chimia organică.

NICOLAE CONSTANTIN PAULESCU 
         (8 noiembrie 1869, Bucureşti - 19 iulie 1931, Bucureşti)
 

Medic, fiziolog, profesor, om de ştiinţă (a descoperit 
insulina, descoperire publi cată la 23 iulie 1921 
în România şi la 31 august 1921 în Belgia), a 
brevetat primul procedeu de fabricare a insulinei, 
la 10 aprilie 1922

Nicolae Constantin Paulescu a studiat medicina, 
la Paris, în perioada 1888-1897, după care obţine 
titlul de medic cu teza „Recherches sur structure 
de la rute”. A lucrat în spitale din Paris, mai întâi 
ca extern (1891-1894), apoi ca intern (1894-1897) 
şi ca medic secundar, la Hôpital Notre-Dame du 
Perpétual - Secours (1897-1900). În anii 1897-
1898 a urmat cursuri de chimie biologică şi fiziolo-
gie generală, la Facultatea de Ştiinţe din Paris şi a 
obţinut primul titlu de doctor în ştiinţe, în 1899, cu 
lucrările „Cercetări experimentale asupra modi-

ficărilor ritmului mişcărilor respiratorii şi cardiace sub influenţa diverselor atitudini 
ale corpului” şi „Cauzele determinante şi mecanismul morţii rapi de consecutivă 
trecerii de la poziţia orizontală la atitudinea verticală”. În anul 1901, a obţinut al 
doilea doctorat în ştiinţe, la Universitatea din Paris, cu teza: „Etude comparative 
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de l’action des chlorures alcalines sur la matière vivante”. Nicolae Constantin 
Paulescu a fost profesor de fiziologie, la Facultatea de Medicină din Bucureşti 
(1900-1931) şi secretar de redacţie la „Journal de médicine interne”, din Paris (1897-
1900). A desfăşurat o remarcabilă activitate de cercetare ştiinţifică, privind fiziologia 
medicală, metabolismul glicogenului, diabetul, rolul pancreasului în asimilaţia 
nutritivă, coagularea sângelui hepatic, mecanismul morţii subite, anevrismele ş.a. Pe 
baza cercetărilor asupra fiziologiei hipofizei şi epifizei, a elaborat o metodă originală 
(1906), de extirpare a hipofizei la câine, pe cale temporală, care ulterior, va fi apli cată 
în chirurgia hipofizei, la om. A făcut descoperiri însemnate privind structura splinei. 
Din anul 1911, Nicolae Constantin Paulescu a început studierea metabolismului 
glucidic şi a patogeniei diabetului zaharat, introducând extract pancreatic, la câinii 
cărora li se înlăturase pancreasul. În sesiunea din 23 iulie 1921, a Societăţii de 
Biologie, Nicolae Constantin Paulescu a făcut patru comunicări legate de acţiunea 
extractului pancreatic. Aceste comunicări au fost publicate în: „Comptes rendus des 
séances de la société de biologie et de ses fili ales”, 1921, vol. LXXXV, no. 27, Paris, 
Ed. Masson et Comp. Descoperirea hormonului antidiabetic elaborat de pancreas, pe 
care l-a denumit „Pancreină”, Nicolae Constantin Paulescu a publicat-o şi în Belgia, 
în revista de specialitate „Archives Internationales de Physiologie”, vol. XVII, într-
un articol care a apărut la 31 august 1921, sub titlul: „Recherches sur la rôle du 
pancréas dans l’assimi lation nutritive”. Deşi acest articol precede cu aproape 8-10 
luni enunţarea de către Fr.G. Banting şi Ch.H. Best a descoperirii insulinei (noua 
denumire dată hormonului pancreatic), Premiul Nobel pentru fiziologie şi medicină 
din 1923 a fost acordat cercetătorilor canadieni Fr. G. Banting şi Mac Leod. Cu ocazia 
semicentenarului insulinei, a fost recunoscută prioritatea fiziologului român asupra 
descoperirii insulinei. În cartea „The Priority of N.C. Paulescu in The Discovery 
of Insulin” (Bucureşti, 1976) prof. dr. I. Pavel a prezentat documente care atestă 
prioritatea omului de ştiinţă român - Nicolae Constantin Paulescu. A inventat şi 
primul procedeu de obţinere a hormonului antidiabetic, din pancreas. Invenţia sa a 
fost înregistrată, la 10 aprilie 1922, la Oficiul Român de Brevete, cu titlul, „Pancreina 
şi procedeul fabricaţiei ei” (brevetul nr. 8322).
Profesorul Bolii a spus, la începutul anului 1999, la conferinţa ţinută la hotelul 
Hilton, din Bucureşti: „Insulina a fost descoperită, ca funcţie fiziologică şi ca 
hormon antidiabetic, de către românul Paulescu”, iar profesorul dr. C. Ionescu 
Târgovişte subliniază: „Cea mai importantă descoperire medi cală din acest secol - 
mai importantă decât cea a corticoterapiei sau a antibioticelor (pentru că o boală 
infecţioasă nu însemna o condamnare sig ură la moarte, aşa cum o hotăra implacabil 
dia betul insulino-dependent) - insulina are o paterni tate incontestabilă. Ea aparţine 
savantului român N.C. Paulescul.”
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AUREL PERSU 
        (26 decembrie 1890, Bucureşti (5 mai 1977, Bucureşti)

   
Inginer mecanic, inventator. Printre primii din 
lume care au studiat aplicarea formei aero-
dinamice la automobile

Urmează studiile liceale la Bucureşti, în perioada 
1901-1908, iar în 1913 este diplomat al Şcolii 
Tehnice din Berlin - Charlottenburg, ca şef de pro-
moţie al secţiei Mecanică. Şi-a susţinut lucrarea 
de diplomă cu profesorul Eugen Mayer. Îşi 
continuă studiile specializându-se în aerodinamică 
şi mecanica avioanelor. La nici 24 de ani, este 
pre miat de Ministerul Instrucţiunii Publice din 
Germania. Întorcându-se în ţară, a fost confe-
renţiar onorific de mecanică (statică şi dinamică), 
la Institutul de Electrotehnică, apoi la Institutul 
de Chimie Industrială, în anii 1914-1918. A făcut 
o nouă specializare, pentru avioane, motoare cu 

explozie, mecanica avioanelor, la Berlin, în anul 1921. Între 1924 şi 1929 a devenit 
conferenţiar la Şcoala Politehnică din Bucureşti, unde a prezentat un ciclu de 
conferinţe, având ca temă „Tehnica automobilelor”, iar în perioada 1932-1938, a 
fost numit conferenţiar. Timp de douăzeci de ani, 1930-1950, a fost consilier tehnic 
la CFR, şi, în paralel, între anii 1938 şi 1940, a fost director general la Întreprinderea 
Aeronautică Română (IAR), din Braşov. A depus o activitate deosebită, în domeniul 
construcţiei de automobile şi avioane. A studiat şi a aplicat, printre primii în lume, 
formele aerodina mice la automobile. Astfel, în anul 1923, ca urmare a cercetărilor, 
calculelor şi experimentării începute în urmă cu trei ani, a ajuns la concluzia că 
auto mobilul cu cele mai corecte forme aerodinamice trebuie să fie proiectat având 
forma unei picături de apă, în cădere. Automobilul a fost brevetat, mai întâi în 
Germania în 1924, primind brevetul 402683, şi ulterior în alte ţări. Prin această 
invenţie, se soluţionează repartizarea echilibrată a greutăţii automobilului pe roţi, 
introducând, pentru prima dată în lume, ideea includerii celor patru roţi în interiorul 
liniei aerodinamice a caroseriei. De asemenea, o altă noutate în proiectare o constitu-
ie plasarea motorului în spate, iar prin apropierea roţilor din spate, maşina nu avea 
diferenţial. Datorită acestei forme, prin existenţa profilului aerodinamic, automobilul 
avea un consum redus de benzină şi se putea înscrie în viraje, cu o viteză de 60 km/h. 
Uzura cauciucurilor din spate nu era diferită de a celor din faţă. Pentru a demonstra 
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via bilitatea teoriilor sale, Aurel Persu a construit, la Berlin în anii 1922 - 1923, 
automobilul gândit şi proiectat de el. L-a adus în România, parcurgând circa 160.000 
km. Acest automobil se află şi astăzi, în stare de funcţionare, fiind donat, în 1961, 
de către con structor, Muzeului Tehnic „prof. ing. Dimitrie Leonida”, din Bucureşti. 
În perioada 1921-1927, a brevetat invenţiile sale, în România şi în mai multe ţări 
europene, precum şi în S.U.A. În anul 1936, inventatorul a susţinut o comunicare la 
Academia Română, cu tema „Automobilul aerodinamic corect”. Invenţia realizată 
de Aurel Persu, într-un dome niu atât de important, a avut un larg ecou în cer curile 
industriale, constructoare de automobile. Astfel, la solicitarea firmelor General 
Motors şi a Uzinelor Ford, a dus tratative cu acestea. Deoarece firmele doreau să-i 
cumpere invenţia, dar nu îi garantau punerea sa în practică, Aurel Persu a refuzat 
să-şi vândă brevetul. Aurel Persu a depus o muncă deosebită atât în domeniul care 
l-a consacrat, cât şi ca profesor a numeroase generaţii de ingineri.

PETRACHE POENARU 
                (10 ianuarie 1799, comuna Băneşti, judeţul Vâlcea - 
2 octombrie 1875, Bucureşti)

Inginer, matematician şi promotor al învăţământului, inventatorul 
primului toc cu rezervor de cerneală (precursor al stiloului), 
membru al Academiei Române

Petrache Poenaru a făcut studiile secundare la Craiova, apoi, 
în anii 1824-1825, la Viena, studiază elina, latina, matematica şi 
fizica. Este absolventul Şcolii Politehnice din Paris. Brevetează 
primul toc rezervor, din lume, mai întâi la Viena, apoi la Paris 

(brevet 3208 din 25 mai 1827), cu titlul „Condeiul portăreţ fără sfârşit, alimentându-
se însuşi cu cerneală”. Această invenţie a revoluţionat domeniul instru mentelor de 
scris, contribuind astfel la crearea unui obiect folosit de miliarde de oameni. Tocul cu 
rezervor de cerneală „Poenarul” elimina zgârie turile de pe hârtie şi scurgerile nedorite 
de cerneală şi propunea soluţii pentru îmbunătăţirea părţilor componente, astfel încât 
să se asigure un flux constant ai cernelii şi posibilitatea înlocuirii unor piese. A fost 
primul toc cu rezervor de cerneală, din lume, precursorul stiloului realizat, în 1863, 
de Brissant şi Coffin şi perfecţionat, în 1884, de Watterman. Petrache Poenaru a 
fost profesor de fizică şi director la Colegiul „Sf. Sava” din Bucureşti, în 1832. În 
1833, se înfiinţează, în Ţara Românească, cursuri speciale de matematici superioare, 
geodezie, mecanică, arhitectură, agri cultură şi silvicultură, Petrache Poenaru fiind 
unul dintre animatorii acestor cursuri. El creează două clase cu profil ingineresc şi 
le înzestrează cu manuale şi aparatură. Cursurile au fost întrerupte în 1848 şi reluate 
în 1850, prin înfiinţarea unei fa cultăţi tehnice. În 1836, la iniţiativa profesorului 
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Petrache Poenaru, se organizează primele obser vaţii meteorologice sistematice, la 
Bucureşti, pentru determinarea temperaturii, presiunii şi umezelii aerului. În 1837, 
Petrache Poenaru publică tradu cerea în limba română a „Geometriei” matemati-
cianului francez Adrien Marie Legendre (1752-1833), iar în 1841 „Algebra” lui 
Appeltauer, aces tea fiind primele cursuri de algebră şi geometrie, în limba română, 
din Ţara Românească. Între 1832 şi 1847, a fost director general al Şcolilor din 
Ţara Românească. În 1849, Petrache Poenaru publică lucrarea sa de sericicultură 
„învăţături pentru prăsirea duzilor şi creşterea gândacilor de mătase”. Devine, în 
1870, membru al Academiei Române, iar în 1872, preşedinte al Societăţii pentru 
învăţătura poporului.

IULIUS POPPER 
         (1857, Bucureşti - 5 iunie 1893, Buenos Aires)

Inginer, inventator, om de ştiinţă, explorator, car tograf

Fiul unui anticar şi librar, care era şi profesor la Şcoala 
israelito - română, Iulius Popper îşi face studiile 
primare şi secun dare la Bucureşti, iar pe cele superioare, 
la Paris, unde obţine diploma de inginer a Şcolii 
Politehnice (1879). Pentru scurt timp, a fost angajat 
al întreprinde călătorii în China, Japonia şi Alaska, 
între anii 1883 şi 1886, străbate cele două Americi de 
la nord la sud, rămânând mai mult timp în SUA, la San 
Francisco şi New Orleans, unde a executat mai multe 
lucrări tehnice, pentru a se putea întreţine. În Cuba, a 
lucrat la sistematizarea oraşului şi a portului Havana. 
Printr-un contract încheiat cu autorităţile argentiniene, 

a plecat pen tru a căuta aur, în Tierra del Fuego. Prima expe diţie a realizat-o în 1886. 
Cartografiind Ţara de Foc, a dat denumiri româneşti unor morfostructuri geografice, 
cum ar fi Punta (Capul) Sinaia, Puerto (Portul) Popper, Muntele Lahovary, Rio 
Ureche, Rio Rosetti ş.a. În Ţara de Foc, a pus bazele mai multor exploatări aurifere, 
a întemeiat aşezări şi a realizat o linie de navigaţie maritimă între El Paramo şi 
Buenos Aires, a construit o cale ferată îngustă (decauville), a emis o monedă (1889) 
şi un timbru de circulaţie locală (1891), devenind una din rarităţile filatelice actuale. 
În timpul cercetărilor pentru găsirea aurului, la El Paramo, în anul 1888, a inventat 
un dispozitiv pentru recoltarea aurului din apa mării, care a fost brevetat în mai multe 
ţări din America de Sud şi din Africa de Sud. A publi cat o serie de articole, studii, 
hărţi, broşuri şi cărţi. „La grande Encyclopédie”, apărută în secolul tre cut, îl citează 
printre cei mai importanți exploratori ai timpului.
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ANGHEL SALIGNY 
      (19 aprilie 1854, comuna Şerbăneşti-Galaţi -17 iunie 1925, 
Bucureşti)

 
Inginer constructor, om de ştiinţă, autor al unor 
soluţii noi în construcţii de poduri şi ale celor 
industriale, academician

Anghel Saligny a urmat primele clase de şcoală 
la pensionul de copii, din Focşani, înfiinţat 
de tatăl său, Alfred Saligny, apoi studiile 
secundare, la gimnaziul din Focşani şi, ulterior, 
în Germania, la Potsdam. Fiind, iniţial, atras de 
astronomie, a frecventat cursurile Universităţii 
din Berlin, avându-l ca profesor şi pe celebrul 
fizician L. Heemholtz (1821-1894). În perioada 
1870-1874, a urmat studiile inginereşti, la 
Şcoala Tehnică Superioară din Charlottenburg, 
unde erau profesori iluştrii ingineri Schwedler şi 
Franzius. A lucrat, sub con ducerea profesorului 
G. Mehrtens, la construcţia căii ferate Cottbus-

Frankfurt pe Oder şi, sub con ducerea lui Gh. Duca (1947-1899), la construcţia căii 
ferate Ploieşti-Predeal. Anghel Saligny este considerat pionier al ştiinţei şi tehnicii 
mondiale în proiectarea și executarea podurilor şi a construcţi ilor industriale şi 
unul dintre întemeietorii ingineriei româneşti. A proiectat liniile ferate Adjud-Ţg. 
Ocna, realizând primele poduri combinate - şosea şi cale ferată - în ţara noastră 
(1881). A proiectat şi a construit numeroase poduri metalice, înlocuindu-le pe cele 
necorespunzătoare, executate de firme străine cum ar fi podul peste Siret, la Cosmeşti, 
de 430 m lungime (1888). În perioada 1884-1901, ca şef al Serviciului docuri şi 
din 1877, şi Şef al Serviciului lucrărilor noi din Direcţia Generală a Căilor Ferate, 
soluţionează problema înlocuirii podurilor de lemn cu poduri metalice, cu console 
fără culee pe linia ferată Filiaşi-Tg. Jiu (1886). Tot în această perioadă construieşte 
docurile şi antre pozitele din porturile Brăila şi Galaţi, contribuind, cu soluţii originale, 
la fundarea cheiurilor şi bazinelor, precum şi la construcţia silozurilor de cereale, 
executate pentru prima oară, în lume, din prefabricate de beton armat. Pe baza unor 
invenţii proprii, Anghel Saligny a construit, în premieră mondială, silozuri din beton 
armat, la Brăila (1888) şi Galaţi (1889), la numai două decenii după ce francezul 
Joseph Monier (1823- 1906) obţinuse, în 1867, primul brevet pentru elemente de 
construcţii (grinzi, plăci, stâlpi) din acest material puţin studi at în acele timpuri. 
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Silozurile proiectate şi execu tate, sub directa îndrumare a lui Anghel Saligny, puteau 
cuprinde peste 25.000 tone cereale (aveau 30 x120 m la bază şi peste 18 m înălţime). 
Pereţii celulelor hexagonale ale silozurilor au fost realiza ţi, tot pentru prima dată 
în lume, din piese fabricate la sol, sub formă de plăci. Prefabricarea plăcilor la sol, 
colţurile de rigidizare şi de joncţiune, sudura barelor metalice şi mecanizarea la 
montaj consti tuie priorităţi pe plan mondial. Cea mai importantă realizare  a  lui 
Anghel Saligny o  constituie proiectarea podului de la Cernavodă (inaugurat la 14 
septembrie 1895), cu o deschidere de 4088 m între malul stâng şi cel drept al văii 
Dunării. Noutăţile aduse de Anghel Saligny constau în aplicarea invenţiilor sale 
- suprastructură din grinzi cu con sole şi tabliere de pod, din oţel moale, în loc de 
fierul pudiat care se întrebuinţa pe atunci. Podul de la Cernavodă se compunea dintr-
un pod peste braţul Borcea (unul dintre braţele Dunării), unul peste Dunăre şi un 
viaduct peste balta Iezerului, desfiinţat în 1969, în urma desecării bălţii, şi înlocuit 
cu un terasament de rambleu. Podul de la Cernavodă a fost, la acea vreme, cel mai 
lung pod din Europa şi unul dintre principalele poduri metalice cu deschidere mare, 
din lume. Anghel Saligny a fost membru fondator al Societăţii Politehnice, în anul 
1881, şi apoi Preşedintele acestei societăţi, în perioadele 1895-1897 şi1910-1911. 
A fost Ministrul Lucrărilor Publice, membru corespondent din anul 1892), membru 
titular (din anul 1897) şi preşedinte al Academiei Române (1907-1910).

GHEORGHE SPACU 
 (5 decembrie 1883, Iaşi - 23 iulie 1955, Bucureşti)

Chimist, profesor, om de ştiinţă (a descoperit o serie 
de reactivi organici, printre care „reactivul Spacul”), 
inventator, academician

Gheorghe Spacu a făcut studiile liceale, la Iaşi, oraş în 
care şi-a efectuat şi studiile universitare, la Facultatea 
de Ştiinţe (1901-1905). S-a spe cializat la Şcoala 
Politehnică din Viena, în domeniul chimiei analitice. 
La Berlin a urmat cursuri de spe cializare în chimie, cu 
profesorii Karl Liebermann (1842 - 1914) şi Walther 
Nernst (1864-1941) - celebrul fizician şi chimist care 
a enunţat al III-lea principiu al termodinamicii, laureat 
al Premiului Nobel pentru chimie, din 1920. Titlul 
de doctor în chimie i-a fost acordat de Universitatea 
din Iaşi, unde şi-a susţinut teza de doctorat: „Săruri 

com plexe de fier (feramine)”. Gheorghe Spacu a fost profesor la Universitatea din 
Cluj (1923-1940), şi la Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti (1940-
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1955). A fost membru al Academiei Române şi membru al Societăţilor de Chimie 
din Bucureşti, Paris, Washington şi Berlin. Acade micianul român a făcut cercetări 
fundamentale referitoare la clasa combinaţiilor complexe şi la constituţia lor. A 
descoperit o serie de reactivi organici, printre care mercaptobenztiazolul, numit 
„reactivul Spacu” (1935). Acest reactiv este sinteti zat şi astăzi de către concernul 
„Merk” sub numele de „reactivul Spacu” şi este întrebuinţat şi pentru determinarea  
procentului unui metal într-un amestec (dozarea metalelor). Gheorghe Spacu 
a iniţiat şi a dezvoltat utilizarea, ca reactivi, a mai multor complecşi cunoscuţi ai 
cromului, cuprului şi cobaltului cu etilendiamină sau amoniac, stabili în soluţii 
apoase, dar nefolosiţi până atunci ca reac tivi analitici. A cercetat obţinerea acidului 
sulfuric din ghips şi soluţii pentru valorificarea gazului metan. A inventat peste 
120 de metode pentru identificarea şi dozarea elementelor metalice, a radicalilor 
acizi, precum şi a unor substanţe organice. Unele dintre metodele sale analitice 
(gravimetrice, electrogravimetrice, potenţiometrice şi calorimetrice) sunt indicate în 
standarde româneşti şi străine. Metodele sale de analiză chimică sunt metode simple, 
exacte şi rapide, care pot servi şi ca metode de referinţă pentru etalonarea şi verifi-
carea metodelor instrumentale, curent utilizate astăzi. Gheorghe Spacu, plecând de 
la cercetările sale originale privind clasa combinaţiilor complexe, a sintetizat sute de 
substanţe noi.

NICOLAE TECLU 
          (18 octombrie 1839, Braşov - 13 iulie 1916, Viena)

Chimist, arhitect, profe sor, inventatorul becului de ga,. 
cu regulator de curent („becul Teclu”). Academician

Nicolae Teclu a urmat cursurile liceale la Braşov, 
apoi la Viena. Își continuă studiile la Viena, la 
Institutul Politehnic, şi la München, la Academia de 
Arte Frumoase, secţia Arhitectură. A devenit chimist 
după terminarea Politehnicii din Viena, unde a stu-
diat chimia generală şi apoi chimia analitică cu dr. 
E. Ludwig şi tehnologia chimică cu profesorul 
Redtenbacher. Nicolae Teclu a fost profesor la 
Braşov (1863-1868) profesor de chimie la Academia 
de Comerţ, din Viena, docent la Academia de Arte, 
din Viena (la catedra de Chimia culorilor), chimist al 

Monetăriei Statului şi al Imprimeriei Imperiale din Viena şi membru al Academiei 
Române. A desfăşurat o bogată activi tate de cercetare, îndeosebi, în domeniul chimiei 
anorganice, privind determinarea cantitativă a ozonului, dintr-un amestec de gaze, a 

UNIVERS ȘTIINȚIFIC ROMÂNESC



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/2018270

dioxidului de carbon, îmbunătăţirea compoziţiei pigmenţilor şi a uleiurilor folosite 
în pictură, analiza compoziţiei unui meteorit găsit în India (la Goalpara). Nicolae 
Teclu a obţinut rezultate remarcabile în urma cercetărilor sale ştiinţifice, referitoare 
la electrici tatea atmosferică, tehnologia hârtiei, compoziţia silicaţilor, combustia 
gazelor şi studiul flăcării, capacitatea de explozie a amestecurilor, de gaze. A fost un 
specialist de notorietate, în tehnologia hârtiei, în studiul combustiei şi al uleiurilor şi 
pig menţilor utilizaţi în pictură. Nicolae Teclu a inven tat, în 1900, becul de laborator, 
cu reglare a curen tului de aer şi gaz, bec de gaz cu regulator, care-i poartă numele. 
Invenţia a fost brevetată în Austria şi realizată de firma vieneză W.J. Rochbeck’s 
Nachtolger şi, la Leipzig, de către firma Franz Hugershoff. „Becul Teclu” este folosit 
și astăzi în toate laboratoarele din lume și este asemănător cu becul Bunsen, dar 
reglarea admisiei se face cu un obturator conic şi, în felul acesta, se obține un amestec 
mai bun al aerului cu gazul și temperatură mai înaltă. Aparatul pentru determinarea 
transparenţei corpurilor, inventat de el a fost prezentat la Congresul Internațional 
de Chimie organizat la Viena, în anul 1898. „Aparatul Teclu”, care putea fi folosit 
şl ca fotometru, folosea un bec cu filamentul din platină-iridiu. Pentru demon-
strarea formării ozonului cu ajutorul curentului electric, a inventat diferite tipuri 
de ozonizatoare. Aceste aparate produceau ozon, folosind fie descărcări luminoase 
(scântei), fie descărcări obscure. Se folosea, ca indicator, hârtia cu iodură de potasiu 
amidonată sau soluţia de iodură de potasiu cu amidon. Culoarea albastră a hârtiei 
indicator apărea la câteva secunde de funcţionare a ozonizatoarelor. Nicolae Teclu 
a inventat şi aparate pentru prepararea dioxidului de carbon solid, pentru sinteza şi 
descompunerea apei, pentru înregistrarea exploziilor de gaze, pen tru determinarea în 
orice moment a compoziţiei aerului din mină în scopul evitării exploziilor de grizu. 
A inventat şi a realizat ozonizatoare de diferite tipuri, generatoare de gaz pentru 
presiuni mari, generatoare de gaz pentru obţinerea unui curent de gaz continuu, 
aparate pentru prepararea amestecului detonant, aparate didactice etc.

NICOLAE VASILESCU - KARPEN 
        (28 noiembrie 1870, Craiova - 2 martie 
1964, Bucureşti)

Inginer, om de ştiinţă, a descoperit rolul electronilor în 
transmisia energiei elec trice prin fire, inventatorul pilei 
termoelectrice cu tem peratură uniformă

Nicolae Vasilescu-Karpen a absolvit, în 1891, Şcoala 
Naţională de Poduri şi Şosele, din Bucureşti, ca șef de 
promoţie. Între 1891 şi 1894 a fost inginer la Ministerul 
Lucrărilor Publice. În 1900, la Paris, devine inginer 
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electrician, diplomat al Şcolii Superioare de Electricitate, şi în 1902, diplomat în 
specialităţile fizică, mecanică şi matematică. Doctoratul şi-l obţine la Universitatea 
Sorbona, în 1904, cu teza „Recherches sur l’effet magnétique des corps electrisés en 
mouvement”, susţinută cu Gabriel Lippmann (1845-1921), Henri Poincaré (1854-
1912) şi Henri Moissan (1852-1907). 
A fost profesor de electrotehnică, în Franţa, la Universitatea din Lille, în anul 1901, şi 
profesor de electricitate şi electrotehnică în perioada 1905 -1940 la Şcoala Naţională 
de Poduri şi Şosele, din Bucureşti, unde, în anul 1912, a înfiinţat labora torul de 
electricitate, electrotehnică, măsurători electrice şi maşini electrice. În perioada 1918-
1920 a fost Director al Şcolii Naţionale de Poduri şi Şosele, apoi Rector al Şcolii 
Politehnice Române (1920 - 1940). Din anul 1922, Nicolae Vasilescu-Karpen a fost 
membru titular al Academiei Române şi membru de onoare al  „Société française 
des électriciens”. A devenit, în anul 1941, Doctor honoris causa al Politehnicii din 
Bucureşti. 
Nicolae Vasilescu-Karpen a desfăşurat o amplă activitate de cercetare, în numeroase 
domenii. Dintre studiile efectuate, menţionăm efectul magnetic al corpurilor 
electrizate în mişcare, aderenţa fierului la beton, presiunea internă a lichidelor şi 
mecanismul presiunii osmo tice, distribuţia liniilor de inducţie magnetică şi cauza 
reacţiei magnetice a indusului maşinilor de tip dinam, mecanismul zborului păsărilor 
pe vânt variabil etc. Nicolae Vasilescu-Karpen a descoperit şi a demonstrat 
imposibilitatea punerii în evidenţă a mişcării de translaţie a pământului, prin 
măsurarea câmpului magnetic al corpurilor electrizate, antre nate de această mişcare, 
relaţiile dintre energiile câmpurilor magnetice şi electrice şi tensiunea şi repulsiunea 
liniilor de forţă ale acestor câmpuri, rolul electronilor în transmisia energiei electrice 
prin fire şi existenţa electronilor liberi sau solvataţi în electroliţi. 
Nicolae Vasilescu-Karpen a inventat „Pila termoelectrică cu temperatură uniformă” 
(brevet nr. 16824, din 1922). Acest tip de pilă electrică-cunoscută şi sub numele de 
„pila K” - funcţionează folosind exclusiv căldura mediului ambiant. Un exemplar de 
„pilă K” se află şi azi la Muzeul Tehnic „prof.ing. Dimitrie Leonida”, din Bucureşti. 
În anul 1909, printr-o „Notă” transmisă Academiei de Ştiinţe din Paris, a propus 
folosirea curenţilor purtători de înaltă frecvenţă, pentru telefonia prin cablu, la mare 
distanţă. Nicolae Vasilescu-Karpen a construit, în anul 1914, postul de telegrafie 
fără fir, la Băneasa, și  în anul 1915, postul de radiotelegrafie de putere (150 kW), 
la Herăstrău, lângă Bucureşti cu ajutorul căruia a reuşit să intre în legătură cu staţii 
similare din Europa. 
A proiec tat centrale electrice şi electrificări pentru oraşele Câmpina, Constanţa şi 
Vaslui. În anul 1915, Nicolae Vasilescu-Karpen a  prezentat Academiei Române un 
memoriu conţinând o teorie originală, privind adeziunea barelor metalice la betonul 
armat, în anul 1925 a elaborat „Manualul de elec trotehnică generală”, iar în 1942,   
tratatul „Electricitate”. A publicat numeroase lucrări ştiinţifice.
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DUMITRU VĂSESCU 
        (1859, Iaşi - 29 octombrie 1909, Bucureşti)

Inginer mecanic, inventator. Construieşte în 1880 un ingenios şi original automobil 
propulsat cu abur, care putea circula pe drumuri publice

După terminarea studiilor liceale la Iaşi, Dumitru Văsescu a urmat cursurile Şcolii 
Centrale, din Paris. În 1880 şi-a construit un automobil cu abur, cu care circula pe 
străzile Parisului, francezii caracterizând acest automobil ca fiind „cel mai reuşit tren 
fără şine”. 
Vehiculul inventat de Dumitru Văsescu avea o construcţie originală, fiind compus 
dintr-o platformă joasă, cu un cazan cu abur în faţă, iar în spate, o banchetă de două 
locuri. Roţile din spate erau prevăzute cu inele din cauciuc, între benzi metalice. 
Sub şasiu, se aflau doi cilindri motori, care comandau arborele roţilor din spate (fără 
diferenţial). La îndemâna conducătorului, se găseau comenzile de admisie a aburului, 
precum şi cele pentru inversarea sensului de mers. În dreapta era montat „volanul”, 
care se putea răsuci cu o singură mână. Maşina era prevăzută şi cu două frâne: una 
pe arborele roţilor, iar cealaltă direct pe bandajul roţilor, lucru care se întâlneşte şi la 
automobilele moderne. 
lată cum, ulterior, era relatat evenimentul, în revista „Automobilă” nr. 67 din luna 
iulie 1911: „...un elev al Şcolii Centrale din Paris, un român, inginerul de mai târziu 
Dumitru Văsescu, s-a ocupat, de aproape, cu chestiunea creaţiei unei maşini ce 
n-avea încă nume şi care era des tinată să transporte călători pe orice drum, nu 
numai pe linii ferate... Dumitru Văsescu a analizat amă nunţit toate elementele 
problemei şi a construit un automobil cu aburi (pe atunci singurele corespun zătoare 
cerinţelor unei maşini de drum), care, un moment cel puţin, a reprezentat cea mai 
perfectă maşină în acest gen”. 
Este interesant de arătat că, deşi motoarele cu explozie au apărut, la automo bile, 
odată cu invenţiile inginerilor germani Gottlieb Daimler în 1885 şi Carl Friedrich 
Benz în 1886, până prin anii 1920-1930, constructorii de automo bile încă mai căutau 
soluţii pentru realizarea unui automobil cu abur. 
Se poate afirma că automobilul cu abur, inventat şi construit de Dumitru Văsescu, 
în anul 1880, poate fi considerat, pe bună dreptate, primul mijloc de transport, care, 
folosind forţa abu rului, putea circula, pe orice drum public. În sprijinul acestei 
afirmaţii, trebuie arătat că, abia în 1898, se construieşte în Franţa autocamionul cu 
abur Gardner-Serpollet, folosit şi de primăria oraşului Bucureşti, în 1900. Acest 
vehicul funcţiona pe baza unui sistem similar cu automobilul lui Dumitru Văsescu, 
exceptând sistemul cauciucurilor.
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AUREL VLAICU 
       (6 noiembrie 1882, comuna Binţinţi, judeţul Hunedoara - 
13 septembrie 1913, comuna Băneşti, Câmpina)

Inginer mecanic, constructor de avioane, 
pilot, pio nier al aviaţiei mondiale, câştigător 
a numeroase premii internaţionale

Clasele primare le-a făcut în comuna natală, 
Binţinţi, iar cele de liceu, mai întâi la Orăştie, 
apoi la Sibiu. În 1902 s-a înscris la Şcoala 
Politehnică din Budapesta, iar din 1903, 
frecventează cursurile Şcolii Politehnice din 
München. În paralel, a lucrat la planurile 
construirii unui aparat de zbor, cu aripi 
batante, acţionate de arcuri. Anul 1908 îl 
găseşte la Fabrica de motoare „Opel”, din 
Russelshein. După ce construieşte - în iunie 
1909, în comuna natală - un planor, Vlaicu se 
va stabili la Bucureşti.
Aici, sprijinit de numeroşi prieteni - scriitorii 
Alexandru Vlahuţă, Emil Gârleanu. Şt. O. 
Iosif, George Coşbuc etc - a construit un 
model de aeroplan, de dimensiuni reduse, cu 

care a făcut o demonstraţie în faţa lui Spiru Haret, Ministru al Instrucţiunii, încântat 
de reuşită, de ideile şi tenacitatea lui Aurel Vlaicu, Spiru Haret a insistat pe lângă 
forurile de resort şi a obţinut aprobarea pentru construirea aeroplanului „Vlaicu I”, 
în Arsenalul armatei. După o muncă intensă, aeroplanul, cu excepţia motoru lui, va fi 
terminat în 1909. Pleacă la Paris, pentru a cumpăra motorul necesar avionului, unde 
îl întâlneşte pe Traian Vuia, cu care s-a sfătuit, în privinţa tipului de motor potrivit. 
În 1910, pe câm pul Cotrocenilor, Aurel Vlaicu a desprins de la sol avionul, care s-a 
ridicat la o înălţime de 3-4 m, zburând pe o distanţă de circa 40 m, după care a aterizat 
lin. La 23 iulie 1910, Aurel Vlaicu, la o nouă încercare, a zburat din nou, parcurgând 
o distanţă de 400 m, la o înălţime de 4 m. În sfârşit, o a treia încercare, ce a avut 
loc la 10 august, s-a soldat cu un adevărat succes, pentru că aeroplanul s-a înălţat 
la câteva zeci de metri, parcurgând o dis tanţă de 4 km. Din acel moment, aparatul 
se putea compara cu cele mai bune aparate de zbor, exis tente în lume, în momentul 
respectiv. La 27 sep tembrie 1910, la propunerea Ministerului de Război, Aurel 
Vlaicu a participat la manevrele militare, ce aveau loc în acea toamnă, ducând, în 
zbor, un mesaj de la Slatina la Piatra-Olt. Din acest moment, România devine a doua 
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ţară, după Franţa, care folosea avionul în scopuri militare. În 1910, obţine brevetul 
RO 2258 pentru „Maşina de zburat ca un corp în formă de săgeată”. În toamna 
aceluiaşi an, Aurel Vlaicu a început proiectarea acestui nou aeroplan, pe care, tot 
cu sprijinul lui Spiru Haret, l-a construit la Şcoala de Arte şi Meserii. Cu acest nou 
aparat, „Vlaicu II”, având îmbunătăţiri substanţiale, a luat parte la jubileul organizat 
cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înfi inţarea „Asociaţiei pentru literatură şi 
cultura poporului român”, sărbătorire care avea loc pe Câmpia Libertăţii de la Blaj. 
Au urmat turnee aviatice, la Sibiu, Braşov, Iaşi şi în alte oraşe din ţară, unde avionul 
„Vlaicu II” a stabilit o serie de perfor manţe deosebite (zbor la o altitudine de 1000 
m, viteza medie de 90 km/h, acrobaţii). Pentru toate aceste realizări, la propunerea 
lui Spiru Haret, Academia Română i-a acordat premiul „Gheorghe Lazăr”. În vara 
anului 1912, la concursul aviatic internaţional de la Aspern-Viena, în compania unor 
celebri piloţi ai vremii, a obţinut premiul I, pentru aruncarea unui proiectil, la ţintă, 
de la o înălţime de 300 m, şi premiul al II-lea, după cunos cutul pilot francez Roland 
Garros, pentru ateri zarea la punct fix. Cea mai mare dorinţă a sa era să încerce un 
zbor peste munţii Carpaţi. De aceea, în 1913 a început să lucreze la proiectarea unui 
nou aparat „Vlaicu III”, prevăzut să fie con struit, în întregime, metalic. Această idee 
a sa era remarcabilă pentru acel moment, deoarece, primele avioane de construcţie 
metalică au apărut mai târziu. Între timp, aflând că un aviator străin intenţiona să 
încerce un zbor peste Carpaţi, pe 13 septembrie 1913, Aurel Vlaicu a decolat de 
lângă Bucureşti, cu „Vlaicu III”, într-un zbor către munţi, dorind să realizeze primul 
această performanţă, la bordul unui avion de construcţie românească. Din păcate, 
proiectul său, la care ţinea foarte mult, nu se va realiza, deoarece deasupra comunei 
Băneşti, lângă Câmpina, avionul s-a prăbuşit, pilo tul său găsindu-şi moartea în acest 
accident. Acolo se va ridica un monument, care va aminti, pentru totdeauna, curajul 
şi sfârşitul tragic al marelui Aurel Vlaicu.

TRAIAN  I.  VUIA 
     (29 august 1872, comuna Surducul Mic, judeţul Timiş -  

3 septembrie 1950, Bucureşti)

Pionier al aviaţiei mondiale. Inventator al primelor aparate de zbor, 
cu siste me proprii de decolare, propulsie şi tren de ateri zare

Traian Vuia a făcut studiile secundare la Liceul de Stat din Lugoj, 
promovând examenul de bacalaureat în1892. Studiile superioare le 
urmează la Budapesta - la Şoala Politehnică, de unde obţine titlul de 

inginer, şi la Facultatea de Drept, obţinând titlul de doctor în ştiinţe juridice, cu 
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disertaţia „Militarism şi industrialism, regimul de Stat(u) şi de Contract(u)”, în 1901. 
În anul 1902, se afla la Paris, unde a stu diat problema zborului mecanic şi a prezentat 
Academiei de Ştiinţe, la 16 februarie 1903, un memoriu asupra invenţiei sale „Proiect 
de aeroplan-automobil”. La 17 august 1903, a obţinut brevetul de invenţie francez 
nr. 332.106, pentru aeroplanul-automobil. 
La 18 martie 1906, a efec tuat epocalul zbor cu avionul „Vuia II”, pe terenul de la 
Montesson. Pionier al aviaţiei mondiale, a fost primul inventator din lume, care a 
construit şi a zburat cu un aparat mai greu decât aerul - „Vuia II”, care a decolat şi 
a aterizat, folosind mijloacele proprii de bord, grupul motor propulsor şi trenul de 
aterizare, cu roţi. 
El a realizat prima aripă de avion, cu incidenţă variabilă în zbor, a susţinut şi a 
aplicat, la aparatul construit de el, principiul unei singure elice tractive şi a realizat 
primul aeroplan cu aripi pliante. 
În august 1906, a construit aero planul „Vuia I bis” cu care a făcut numeroase 
experienţe. Aparatul de zbor „Vuia II”, construit în 1907, cu performanţe superioare, 
echipat cu motor Antoinette de 25 CP, a fost expus la primul Salon Aeronautic, 
de la Paris. Între anii 1918 şi 1921 a realizat două helicoptere experi mentale, pe 
aerodromul de la Juvissy şi la Issy-les-Moulineaux, cu care a adus o contribuţie 
esenţială la progresul zborului vertical. 
O altă mare invenţie a sa a fost generatorul de abur cu combustie internă şi ardere 
catalitică, cu care a realizat generatoare de abur, de foarte înaltă pre siune, 100-120 
atmosfere, faţă de 10 atmosfere cu cât se lucra în epocă. Invenţia lui Traian Vuia se 
aplică astăzi, în toate centralele termice. 
Traian Vuia, cu un colaborator al său, Emmanuel Yvonneau, a brevetat, în Franţa, 
diverse tipuri de generatoare cu abur (brevete nr. 661254/1928; 680567/1928 şi 
740226/1932). 
Om politic şi patriot, a constituit la 30 aprilie 1918 Comitetul Naţional al Românilor 
din Transilvania, al cărui preşedinte de onoare a fost. 
A publicat o serie de articole cu descrierea şi performanţele invenţiilor sale: Projet 
d’aeroplan-automobil, în „Compte Rendus de l’Academie de science” CXXXIV, 
Paris 1903; Improved Aeroplane Motor, Londra 1904; Zborul vertical-Bucureşti, 
1922 ş.a. 
La 27 mai 1946, a fost ales membru de onoare al Academiei Române. Cu prilejul 
împlinirii a 84 de ani de la epocalul zbor realizat la 13 martie 1906, primăria din 
Montesson (Franţa) a hotărât montarea unei plăci comemora tive. 
De asemenea, o piaţă din localitate a primit numele lui Traian Vuia, iar bustul 
inventatorului român se află expus în localul primăriei.
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ELISA LEONIDA ZAMFIRESCU 
     (10 noiembrie 1887, Galaţi - 25 noiembrie 1973, Bucureşti)

Prima femeie inginer din lume, inventatoare a unor 
metode originale de analiză chimică şi procedee de 
preparare a minereurilor

Elisa Leonida Zamfirescu a făcut parte dintr-o fam-
ilie numeroasă, având 11 fraţi, dintre care, cei ajunşi 
la maturitate, şi-au afirmat personalitatea - Dimitrie a 
devenit inginer energetician, ilustră figură a tehnicii 
româneşti; Gheorghe a fost sculptor recunoscut în 
ţară şi în străinătate, un alt frate a ajuns, în armată, 
la gradul de general, iar trei surori au fost profesoare. 
Elisa Leonida Zamfirescu a urmat şcoala primară la 

Galaţi şi liceul, la Şcoala Centrală, din Bucureşti, încă din anii de liceu şi-a format un 
ideal - să devi nă inginer chimist - ideal urmărit cu perseverenţă până la realizarea sa. 
Datorită prejudecăţilor vremii, nu a fost admisă ca studentă la Şcoala Naţională de 
Poduri şi Şosele, care mai târziu a devenit Şcoala Politehnică din Bucureşti, înfrun-
tând toate piedicile, a plecat la Berlin, în anul 1909, unde s-a înscris la Academia 
Regală Tehnică, la şcoala de tradiţie de la Charlottenburg, devenind prima studentă a 
acestui aşezământ. A absolvit Politehnica, în 1912, devenind prima femeie inginer din 
Europa şi, implicit, din România, unde avea să-şi desfăşoare activitatea profesion ală. 
După cercetări recente, este prima femeie din lume care a obţinut titlul de inginer. 
În timpul primului război mondial, cu riscul vieţii, merge pe front unde desfăşoară 
o intensă activitate în cadrul organizaţiei „Crucea Roşie”. I se încredinţează chiar 
conducerea unor spitale de campanie, în apropiere de Mărăşeşti, fiind decorată cu 
ordine şi medalii româneşti şi străine. Reîntoarsă în anul 1920 la Institutul Geologic, 
activează aici până la 1 mai 1963, când se pensionează la vârsta de 75 de ani. În 
lunga sa activitate, a elaborat metode originale de analiză pentru ape potabile şi 
min erale, petrol şi gaze, cărbuni, bitumuri solide, roci de construcţie şi procedee de 
preparare a minereurilor. A întocmit Standarde de Stat, pentru substanţe minerale, 
utile. A efectuat numeroase studii de sinteză, publicate de Institutul Geologic, în seria 
„Studii economice”. Prin lucrările sale, a adus o contribuţie esenţială la cunoaşterea 
şi valorificarea bogăţiilor subsolului românesc.
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Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE

- Membru corespondent al Academiei Oamenilor de 
Știință din România (AOȘR)
- Membru titular al Comitetului Român pentru Istoria și 
Filozofia Științei și Tehnicii (CRIFST)
- Membru titular al Uniunii Scriitorilor din România
- Membru al Societății Scriitorilor Militari (SCM)
- Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România (UZPR).

Rezumat  

Profesorul univ. dr. ing. Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU şi-a folosit 
capacitatea, spiritul creator şi întregul său talent pentru a-şi materializa 
importantele sale obiective, acelea de a deschide noi coridoare ale cunoaşterii 
umane. Activitatea sa a interacţionat cu ştiinţa şi tehnologia informatică, 
filozofia ştiinţei şi societatea.

Cuvinte cheie: omagiu, maestru, spirit creator, cunoașterea umană, știință, 
tehnologie, informatică, filozofie, societate

Omagiu Maestrului: 
Prof. univ. dr. ing. Mihai Corneliu 

DRĂGĂNESCU

A Tribute to: 
 Professor Mihai Corneliu 

DRĂGĂNESCU, D.E.

IN MEMORIAM
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Summary 

Professor Ph. D. engineer Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU has used 
his capacity, his creative spirit and his talent to materialize his important 
objectives, to open new corridors of human knowledge. His work interacted 
with science and computer technology, the philosophy of science and society.

Keywords: homage, master, creative spirit, human knowledge, science, 
technology, computer science, philosophy, society

 În calitate de membru titular al CRIFST, în anul 2009, pe 05 ianuarie 2009, 
îl omagiam pe academicianul Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU într-un articol care 
urma să apară într-una dintre publicațiile Academiei Române.

 Dimensiunea remarcabilă a acestui bun român merită a fi readusă în 
memoria celor care l-au cunoscut, inclusiv a colaboratorilor săi (dar și în atenția 
noilor generații), care le-a fost un demn înaintaș, un ambasador al științei și tehnicii 
în lume.

Inginerul Mihai Corneliu Drăgănescu s-a născut la 6 octombrie 1929, 
la Făget, în județul Prahova. A fost inginer, eseist și filozof român, specialist în 
electronică. A fost  membru corespondent (1 martie 1974) și membru titular (22 
ianuarie 1990) al Academiei Române, președinte al Academiei Române (2 februarie 
1990 - 18 ianuarie 1994), fondator și președinte al Secției de Știința și Tehnologia 
Informației (1992-1994 și din 1998).

A urmat studiile liceale la Ploiești. A absolvit Institutul Politehnic din București 
în 1952, când și-a luat licența în electronică. În 1957, a devenit doctor inginer, cu teza  
Capacitățile tuburilor electronice și dependența lor de condițiile de funcționare. 

În 1974, a obținut titlul de doctor docent. A fost asistent, lector, conferențiar 
și profesor la Facultatea de Electronică și Telecomunicații, iar între anii 1961-1966 a 
fost prodecan și decan al acestei instituții. 

Mihai Drăgănescu a fost președinte al Comisiei pentru Metalurgie, Construcții 
de Mașini, Electrotehnică și Electronică din cadrul Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie (1965-1967), secretar permanent al Comisiei guvernamentale 
pentru dotarea cu tehnică de calcul și automatizarea prelucrării datelor (1967-1971). 

Între anii 1989-1990, a ocupat funcția de viceprim-ministru al guvernului 
provizoriu condus de Petre Roman, iar în perioada 1994-1997 a fost ambasadorul 
României în Belgia. Din anul 1992, este profesor consultant la Universitatea 
Politehnica București. Din 1996, este cercetător științific gradul I la Institutul de 
Cercetări pentru Inteligența Artificială al Academiei Române, unde se ocupa de un 
program de cercetare referitor la modelarea structural-fenomenologică.
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În domeniul activității educaționale, Mihai Corneliu Drăgănescu a creat o 

școală românească de dispozitive electronice semiconductoare și de microelectronică 
(1963-1990). A avut contribuții în soluționarea a numeroase probleme teoretice, 
printre care: influența sarcinii electrice spațiale asupra capacităților dintre electrozii 
tuburilor electronice (1953-1960), circuitele electronice neliniare și influența 
nelinearității capacității dispozitivelor electronice asupra oscilatorilor electronici 
(1956-1958), teoria tranzistorului la nivele mari de injecție (1960-1962), efectele 
inductive la dispozitive semiconductoare (1961-1965), teoria diodei dielectrice (1964-
1965). În domeniul microelectronicii, a creat o nouă disciplină originală: electronica 
funcțională (1978-1991). În același timp, Drăgănescu este inițiator și promotor al 
revoluției informatice în România. A conceput o nouă teorie a informației pe baze 
structural-fenomenologice și elemente conceptuale privind Societatea informatică 
în România (1970-2001). În calitate de lider al informaticii românești, a inițiat 
construirea rețelei naționale de centre teritoriale de calcul, introducerea informaticii 
în programa de învățământ și dezvoltarea industriei de software în țara noastră. 

În domeniul filosofiei științei, a publicat lucrări în România, Statele Unite și 
Belgia și a inventat conceptele de informaterie și ortoenergie. A ținut conferințe și 
comunicări peste hotare în mari orașe ale lumii: Atena, Berlin, Bruxelles, Budapesta, 
Moscova, Sankt Petersburg, Praga, Roma, Beijing, Tokyo, New Delhi. Drăgănescu 
este considerat ca fiind un important pilon al renașterii Academiei Române după 
1990. Între anii 1990-1994, Drăgănescu a fost președintele Academiei Române, 
succedându-l pe Radu Voinea. A fost ales membru de onoare al Academiei de Științe 
din Republica Moldova. 

Mihai Drăgănescu a primit mai multe premii în țară, dar și peste hotare: 
Premiul Ministerului Educației Naționale pentru Cercetarea Științifică (1963), 
Ordinul “Meritul Științific” (1966), Ordinul „Steaua Republicii” (1971), Medalia 
„Centenar Mihai Eminescu” (1989), Premiul „Constantin Noica” (1996), Premiul 
Canalului România Cultural al Societății Române de Radiodifuziune (2000), Premiul 
Centrului Internațional Biografic din Cambridge (1999), Medalia Mileniului III, 
conferită de Institutul Inginerilor Electrotehniști și Electroniști. A fost distins cu 
ordinul „Comandor al Legiunii de Onoare” (Franța, 1971), cu Diploma „Meritul 
Academic” (1999) și Ordinul „Steaua României”, în grad de comandor (2000).

A murit la vârsta de 82 de ani, pe 28 mai 20101.

*

Realizăm în acest an un moment important în viaţa Academiei Române 
şi a Comitetului Român pentru Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST), 
sărbătorirea profesorului univ .dr. ing. Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU, 
1  NEAGU, Alina, HotNews.ro, 30 mai 2010.
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academician, magistru şi coleg al multora dintre noi, model şi îndrumător, sfătuitor 
şi exemplu de profesionalism şi academism, înţelept, corect, cu alte cuvinte un 
academician, bun creştin şi bun român.

Profesorul univ.dr.ing. Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU şi-a folosit 
capacitatea, spiritul creator şi întregul său talent pentru a-şi materializa importantele 
sale obiective, acelea de a deschide noi coridoare ale cunoaşterii umane.

Activitatea sa a interacţionat cu ştiinţa şi tehnologia informatică, filozofia 
ştiinţei şi societatea.

A avut şansa să se formeze la şcoala marilor personalităţi ale ştiinţei şi tehnicii 
româneşti reprezentate de prof. univ. dr. Tudor TĂNĂSESCU, membru corespondent 
(m.c.) al Academiei Române, fondatorul şcolii româneşti de electronică, conducătorul 
său de doctorat, cel care l-a ajutat pe Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU să se 
descopere şi să-i îndrume paşii în cercetare şi profesorat.

Destinul ştiinţific şi didactic i s-a prefigurat şi a fost influenţat atunci când  
i-a cunoscut pe acad. Remus RĂDULEŢ, acad. Şerban ŢIŢEICA, prof. Gh. 
CARTIANU, m. c. al Academiei, iar de la înălţimea forurilor de învăţământ şi 
academice, prin aprecierea şi sprijinul care i l-au acordat acad. Ilie MURGULESCU 
şi acad. Ştefan BĂLAN.

Implicarea şi contribuţia lui Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU la dezvoltarea 
electronicii, calculatoarelor şi informaticii în România, a fost un alt prilej de a 
cunoaşte şi alte personalităţi, care au avut un rol deosebit în formarea lui ca manager. 
Profesorul univ.dr.ing. Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU a rămas recunoscător 
pentru sfaturile, încurajările,  aprecierile primite, personalităţilor Ilie VERDEŢ, Ion 
Gheorghe MAURER şi prof. Valter ROMAN, ultimului mai ales pentru chestiunile 
teoretice ale relaţiei dintre ştiinţă şi societate.

Există momente în existenţa fiecăruia dintre noi când judecăm sau apreciem 
oamenii în funcţie de anumite concepte ideologice ale timpului. Mai mult decât atât, 
ne prindem cu patimă în acest joc şi stabilim sau rupem relaţiile interumane fără 
a aprecia valoarea umană şi profesională a acestor persoane. Mental şi sufleteşte 
devenim prizonierii unui mod rudimentar de a gândi, eludând valoarea în favoarea 
aparenţelor.

Prof. univ.dr.ing. Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU, nu a avut astfel de 
momente, dimpotrivă s-a detaşat deasupra prejudecăţilor şi a stabilit în special relaţii 
profesionale şi umane. Valter ROMAN, a avut curajul să-i publice prima carte de 
filozofie în 1979,  ,,Profunzimile lumii materiale”. Ulterior, această carte a fost atacată 
ca fiind în afara filozofiei marxist-leniniste. Şi de fapt, în cea mai mare măsură, era.

Predispus filozofiei, gândirea lui Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU s-a format 
şi s-a extins la o altă dimensiune de abordare ştiinţifică a vieţii. Remarcat şi apreciat 
şi de Constantin NOICA, prof.univ.dr.ing. Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU şi-a 
continuat activitatea filozofică publicând noi volume şi lucrări. Volumul Ortofizica 
a generat noi discuţii între Constantin NOICA şi Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU, 
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marcate de momente de mare trăire intelectuală şi de spiritualitate filozofică. Viaţa 
profesorului univ.dr.ing. Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU avea să fie luminată şi 
de alte personalităţi, fapt care ne arată dimensiunea relaţiilor sale în cele mai variate 
domenii de activitate, pe care merită să le invocăm; din domeniul electronicii pe 
Constantin BULUCEA, Adrian RUSU, Gheorghe BREZEANU, Andrei SILARD, 
Mircea BODEA, Corneliu BURILEANU, Dan DASCĂLU, Horia Nicolai 
TEODORESCU, Mihai MIHĂILĂ; din domeniul informaticii pe Gheorghe 
TECUCI, Dan TUFIŞ, Marius GURAN, Filip FLORIN, Vasile PETEANU, Nicolae 
BADEA. Adrian DAVIDOVICIU, Doina BANCIU; în dezvoltarea unor sectoare 
importante de activitate ale informaticii în economia naţională, pe Marin ROŞU, 
Radu VARIA, Vladimir ŢICOVSCHI şi Nelu PRODAN; din domeniul filozofiei 
ştiinţei pe Constantin NOICA, Ionuţ ISAC, Mircea MÂCIU, Angela BOTEZ, Yves 
KODRATOFF (Franţa) Menas KAFATOS (SUA), Richard AMOROSO (SUA); 
iar pentru perioada de renaştere a Academiei Române pe acad. Zoe Dumitrescu-
Buşulenga, acad. Nicolae CAJAL şi acad. Florin FILIP.

Viaţa profesorului univ.dr.ing. Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU a fost şi 
este în continuare, o viaţă de idei, concepte, teorii şi de acţiune. Cei care nu i-au 
cunoscut-o i-au adus şi prejudicii morale, marginalizându-l politic şi nu numai, 
într-o perioadă (1990-1996) când România avea nevoie de un spirit ca el, pentru 
a contribui la reconstrucţia Ţării. Recunoscut şi confirmat ca valoare ştiinţifică de 
către comunităţile ştiinţifice şi profesionale din lume, profesorul univ.dr.ing. Mihai 
Corneliu DRĂGĂNESCU s-a consolat cu această realitate, dar a rămas mâhnit în 
adâncul sufletului său de ingratitudinea unora dintre semenii săi. Aceste momente 
grele pentru domnia sa au fost depăşite şi datorită relaţiei speciale plină de iubire şi 
respect pe care o are cu soţia sa Nora REBREANU. Academicianul Mihai Corneliu 
DRĂGĂNESCU, prin preocupările sale este un spirit universal la fel ca şi multe alte 
personalităţi ale ştiinţei şi tehnicii româneşti.  

*
      
This year we accomplish an important moment in the existence of Romanian 

Academy and The Romanian History and the Philosophy of Science and Technique 
Committee (CRIFST), the celebration of Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU, D.E., 
academician, master and a colleague to many of us, a model and a mentor, a counselor 
and an example of professionalism and academicism, a wise and honorable man, in 
other words a good Christian and a good Romanian.

 Professor Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU used his skills, innovating 
spirit and his entire talent to fulfill his outstanding objectives, those of opening new 
ways of human knowledge.   

 His activity has had connections with science and technique of computers, 
the philosophy of science and society in general. 
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He had the chance to get his education from the great personalities of Romanian 

science and technique as Professor Dr. Tudor TĂNĂSESCU, correspondent member 
of Romanian Academy, the founder of the Romanian school of electronics, his 
doctorate coordinator, the one who helped Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU 
discover himself and the one who led his way to research and teaching. 

From the heights of education and academic for a, his scientific and pedagogic 
destiny was shaped and influenced due to acad. Remus RĂDULEŢ, acad. Şerban 
ŢIŢEICA, prof. Gh. CARTIANU, member of the Academy, and the appreciation and 
support of acad. Ilie MURGULESCU and acad.  Ştefan BĂLAN.

His activity and contribution to the development of electronics, computers 
and computer science in Romania was a privilege to meet other personalities, who 
also played an important role in his managing career. Professor Mihai Corneliu 
DRĂGĂNESCU was always grateful for the advice, encouragements and appraisal 
he received from Ilie VERDEŢ, Ion Gheorghe MAUERER and prof. Valter ROMAN, 
to the latest especially for the theoretic issues and the relation between science and 
society.

There are moments in everyone’s existence when we judge or appreciate 
people according to some ideological concepts of the time we live. Moreover, we 
get so passionate and make or brake human bonds without taking into account 
the human and professional value of these people. We then, become mentally and 
spiritually prisoners of a primitive manner of thinking, missing the value because of 
deceptiveness.

Prof. Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU has never had these moments; on 
the contrary, he knew nothing about preconceptions, thus building professional and 
human relationships. Valter ROMAN had the courage to publish his first philosophy 
book in 1979, “The depths of the material world”. Later, this book was criticized as 
being outside Marxian-Leninist philosophy. And, in fact, most of it was so.

Having a passion for philosophy, Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU’s thinking 
grew towards another dimension of scientific approach of life. Discovered and 
appreciated by Constanin NOICA, Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU continued his 
philosophical activity by publishing new books and papers. The book Orthophysics 
generated debates between Constanin NOICA and Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU, 
marked by great intellectual experience and philosophical spirituality. 

Professor’s Mihai DRĂGĂNESCU life was to be illuminated by other 
personalities, worth mentioning, a fact that points out the dimensions of his relations 
in various domains: in electronics - Constantin BULUCEA, Adrian RUSU, Gheorghe 
BREZEANU, Andrei SILARD, Mircea BODEA, Corneliu BURILEANU, Dan 
DASCĂLU, Horia Nicolai TEODORESCU, Mihai MIHĂILĂ; in computer science - 
Gheorghe TECUCI, Dan TUFIŞ, Marius GURAN, Filip FLORIN, Vasile PETEANU, 
Nicolae BADEA, Adrian DAVIDOVICIU, Doina BANCIU; in the development of 
some important sectors of computer science in national economy: Marian ROŞU, 
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Radu VARIA, Vladimir ŢICOVSCHI and Nelu PRODAN; in the philosophy of 
science - Constantin NOICA, Ionuţ ISAC, Mircea MÂCIU, Angela BOTEZ, Yves 
KODRATOFF (France), Menas KAATOS (USA), Richard AMOROSO (USA); and 
during the rebirth period of Romanian Academy in the person of Zoe DUMIRESCU-
BUSULENGA, acad. Nicolae CAJAL and acad. Florin FILIP.

 Professor’s Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU life was and still is filled 
with ideas, concepts, theories and actions. Those who did not understood his life 
caused him moral injuries, keeping him away from the political life and not only, in 
a period (1990-1996) when Romania needed a spirit like him, to contribute to the 
reconstruction of the Country. 

Although his scientific value was acknowledged and confirmed by international 
scientific and professional communities, Professor Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU 
made peace with that fact, but his soul was deeply hurt by some of his fellows’ 
ingratitude. He succeeded in overcoming those harsh moments due to the special 
relationship of love and respect that he has shared with his wife Nora REBREANU. 

Academician Mihai Corneliu DRĂGĂNESCU, as an active personality is a 
universal spirit as many other Romanian personalities of science and technique.

Y



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/2018284

NOTE DE LECTURĂ

Generalul de brigadă (r) Dan MIU, un cercetaș cu un coeficient de 
inteligență, rezistență la tot și durabilitate 
cât Everestul, care, probabl, îl depășește, 
la cest capitol, pe al lui Einstein, a 
realizat, din 2012 și până în 2018, patru 
volume despre una dintre unitățile de 
cercetare de strălucire și de mare suflet, 
în care a crescut, a trudit, a învățat 
cercetare și a rămas eternul ei soldat: B. 
404 Cc. Aceste patru volume, probabil 
unice în lume prin tematică, amploare, 
conținut și bucuria de a privi înapoi, cu 
ochii la viitor, totalizează 2230 de pagini, 
în care cuvântul, imaginea și, mai ales, 
marea putere a gândului, a recunoștinței, 
a iubirii și a profesiei vorbesc, pofvestesc 
și construiesc. Este o lucrare cum 
rareori am întâlnit, dar cercetașii acestui 
batalion de nevăzuți inteligenți harnici 
și tenace, merită orice. Felicitări pentru 

acest demers special, pentru această desecretizare a nevăzuților care creează 
diamante ale informației și cogniției militare! (Redacția)  

BATALIONUL 404 CERCETARE
- O istorie în istorie -

BATAILLON 404 REISENGNEMENT
- Une histoire dans l’histoire -

General de brigadă (r) Dumitru MIU



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(35)/2018 285

NOTE DE LECTURĂ

BATALIONUL 404 – IMAGINEA UNUI 
BRAND ȘI A UNUI DESTIN

BATAILLON 404 – L’IMAGE D’UN 
BRAND ET D’UN DESTIN

General de brigadă (r) CS I dr. Gheorghe VĂDUVA

Rezumat

Ei sunt pretutindeni, nu în număr foarte mare, nu copleșitori la vedere. 
Esențele se păstrează în sticluțe. Există cercetași la mai toate eșaloanele – 
câteva subunități, acolo: grupe, plutoane, cel mult companii –, de la cele 
tactice la cele strategice, iar truda lor este o perpetuă căutare, o căutare de 
risc înalt, de risc extrem, un imens clocot al creierului pentru a se asigura 
ochilor, urechilor și, mai ales, minții capacitatea, capabilitatea și abilitatea 
de a vedea dincolo de ceea ce se vede, de a înțelege, deopotrivă, detaliul 
și esența, de a elabora acea unitate de bază a cogniției, care este și va fi 
totdeauna informația. Informația înțeleasă ca văzut al nevăzutului, ca 
nedeterminare înlăturată și, mai ales, ca identitate, ca entitate adusă în 
parametri cognoscibilului și pe baza căreia se zidește cognoscibilul. De 
aceea, pentru a fi cercetaș și, pe treapta cea mai înaltă a acestei specialități, 
ofițer de informații, mai ales de informații strategice, trebuie să ai un creier 
de Einstein, o cultură de academician, o curiozitate de cercetător științific, un 
curaj de cățărător pe Everest, de cosmonaut sau de pilot pe supersonic, un 
echilibru emoțional de mergător pe sârmă și o sensibilitate de poet. Acestea 
nu sunt metafore, ci elemente din fișa postului a oricăruia dintre cercetași. Și 
asta este doar ceea ce se vede, ceea ce se poate spune. Meseria cea adevărată 
a cercetașului și a ofițerului de informații, îndeosebi strategice, dar nu numai, 
începe dincolo de toate acestea. De aceea, cele ce se spun aici, în această 
prefață și, desigur, în această carte reprezintă doar ceea ce se poate spune, 
este doar ceea ce se vede. Adevărata profesie a acestor oameni trece dincolo 
de ceea ce se vede.

Cuvinte-cheie: cercetași, informație, curaj, inteligență, Batalionul 404
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Résumé

Ils sont partout, pas en grand nombre, pas trop en vue. Les essences 
sont stockées dans des bouteilles. Il y a des scouts à tous les niveaux – une-
deux sous-unités là-bas : les groupes, pelotons, le plus des compagnies – 
de la tactique au stratégique, et leur travail est une recherche perpétuelle, 
une recherche à haut risque, le risque extrême. Ils ont besoin d’un cerveau 
d’Einstein et d’un courage d’alpiniste pour vous assurer que vos yeux, les 
oreilles et surtout la capacité esprit, la capacité de voir au-delà de ce que nous 
voyons, à la fois comprendre le détail et l’essence, pour développer l’unité de 
base de la cognition, qui est et sera toujours l’information.  Informations voir 
comprise comme l’invisible, l’incertitude enlevée et surtout l’identité comme 
une entité en cause cognoscibilité et paramètres sur lesquels est construit la 
cognoscibilité. Par conséquent, être un éclaireur et la plus grande vitesse 
des spécialités, l’information des agents, en particulier des informations 
stratégiques, vous devez avoir un cerveau d’Einstein, une culture d’académique, 
chercheur curiosité, un courage Everest grimpe, cosmonaute ou pilote sur le 
supersonique, un équilibre émotionnel sur le fil et une sensibilité du poète. 
Ce ne sont pas des métaphores, mais des éléments du poste de chacun des 
scouts. Et c’est ce que vous voyez, ce qu’on peut le dire. Le véritable travail de 
l’officier de scoutisme et de renseignement, particulièrement stratégique, mais 
pas seulement, commence au-delà de tout cela. 

Mots-clefs : scouts, information, courage, intelligence, Bataillon 404

În toate mai-marile sau mai micile 
armate din lume sunt unități despre 

care nu se știe mai nimic și unități despre care 
se vorbește foarte mult. Desigur, armatele nu 
sunt instituții prea vocale, unele sunt calificate 
chiar ca mări mute și nimeni nu se obosește 
să dea explicați de ce și cum. Probabil că 
nici nu este necesar. De regulă, armatele sunt 
identități puternice, dotate cu cele mai moderne 
și mai performante mijloace ale morții, dar 
și ale supraviețuirii, atunci și numai atunci 
când lumea sau o parte a acesteia rămâne în 
grija zeului Marte. Armatele sunt instrumente 
ale războiului. Așa au fost dintotdeauna și, 
probabil, așa vor fi mereu. Instrumente create 
de societatea politică. Dar nu ele sunt cele care 
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decid războiul, ci conducerea politică. 
Pentru că, tot probabil, lumea aceasta 
în care trăim va renunța cu greu la 
propria-i conflictualitate, la propriul 
ei război endogen. Adică la propria-i 
esență. De unde rezultă că, tot 
probabil, ea se va război mereu, prin 
toate mijloacele posibile, fie pentru a 
supraviețui, fie pentru a se distruge, fie 
doar pentru a-și duce crucea. Niciodată, 
în istoria ei cunoscută, omenirea și 
comunitățile ei – grupuri, cete, triburi, 
hoarde, cohorte, state, alianțe, coaliții 
și fel de fel de alte entități și identități, 
unele banale, vizibile și cu ochiul pe 
jumătate închis, altele ultrasecrete 
– nu au încetat să se pregătească 
pentru războaiele lor endogene (sau 
exogene), așa cum fetele nu încetează 
să se pregătească de măritiș și țăranii 
pentru truda ogorului. 

Aceste armate ale lumii – 
indiferent de mărimea și de compunerea lor, de cultura și strălucirea sau nestrălucirea 
lor – au nevoie și vor avea nevoie mereu, cât vor exista ele pe planeta Pământ, și de 
creiere limpezi, sănătoase și puternice, care creează, analizând și combinând din date 
și fapte, informații și cogniții, absolut necesare decidentului și executantului, adică 
puterii, comandamentului, statului major și luptătorului obișnuit. În aceeași măsură, 
vor avea nevoie și de ochi care știu și pot să vadă, de urechi care știu, pot și vor să 
asculte și, mai ales, de luptători inteligenți, capabili să facă toate astea și încă foarte 
multe altele la un loc. 

Ei, bine, acești luptători inteligenți și capabili să facă aproape orice în spațiul 
informației, al cogniției și al luptei, sunt cercetașii, luptători ai informației și ai 
cogniției. Acești luptători speciali nu sunt luptători de văzul lumii. Ei, deși se ocupă 
de informație și de cunoaștere, n-au nici nevoie și nici voie să fie cunoscuți, lăudați, 
puși în ramă și scoși la paradă. Iar atunci când, totuși, sunt scoși  la vedere, cei care-i 
văd nu vor vedea, de fapt, nimic, în afară de niște oameni în uniforme militare care 
seamănă uimitor de mult și de bine cu toți ceilalți oameni în uniforme militare din 
toate armatele lumii, de pe toate meridianele Terrei. Ei, cercetașii, chiar și când sunt 
la vedere, nu se văd. Nu trebuie să se vadă. Doar ei trebuie să vadă, altfel nu mai 
sunt cercetași. 

Batalionul 404 Cercetare – ca să folosim una dintre denumirile sale – a fost o 
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unitate în care s-au zămislit o parte dintre cercetașii de elită ai Armatei României. Și 
nu doar o parte, acolo, între altele, ci partea cea mai performantă, adică elita elitei. 
Acum, după atâția ani de trudă pe toate arealele Armatei României, nu-mi mai aduc 
precis aminte foarte precis dacă i-am văzut vreodată la toate aplicațiile la care am 
participat ca luptător, iar în ultimul sfert de veac din cariera mea militar activă, și 
ca jurnalist specializat în problemele pregătirii pentru luptă și ale învățământului 
militar. Am știut însă în fiecare moment că ei sunt peste tot, ochi și urechi, inteligențe 
ascuțite și puternice. Și, desigur, m-am bucurat că-i știu acolo. În momentele când, 
în punctele de comandă, se efectua ceea ce atunci se numea pregătirea luptei, eram 
foarte atent la punctul „Analiza inamicului” și a celorlalte elemente necesare pentru 
elaborarea deciziei. Cunoscând unele detalii pe care comandanții și statele majore 
ale unităților și marilor unități ce se confruntau în acele aplicații nu le cunoșteau, ci 
trebuiau să le descopere în teren (de asta depinzând însăși deciziile pe care urmau să 
le ia), îmi dădeam seama cu ușurință de rodul muncii acestor luptători nevăzuți. Le 
descopeream, cu bucurie, în analizele pe care le făceau șeful cercetării, șefii armelor, 
comandanții de unități și mari unități și toți cei cu atribuții, competențe și abilități în 
organizarea luptei. Dar, pentru a aprecia munca lor, a cercetașilor, trebuia neapărat să 
ști cât de cât ce trebuie să facă acești oameni, să ai adică nu doar ansamblul și cultura 
activităților de acest tip, ci și experiența și practica necesară pentru a înțelege rolul 
precis al informației în arhitectura 
decizională a luptei și operației. 

Într-un fel, Batalionul 404 
era unul dintre batalioanele fericite 
ale Armatei României. Pentru că 
avea libertatea de a face instrucție 
după cele mai moderne standarde 
în materie. Fiecare ofițer, maistru 
militar, subofițer, gradat și soldat 
făcea pur și simplu de toate – și 
tactică, și parașutism, și alpinism, și 
transmisiuni și multe, multe altele 
–, dar nu oricum, ca să aibă idee, 
ci temeinic, pentru că toate-i erau 
necesare în îndeplinirea complicatelor, 
delicatelor și nelimitatelor misiuni 
ale cercetașului, pe lina frontului sau 
în adâncimea dispozitivului inamic, 
adică oriunde nevoile de informații 
și de acțiuni speciale ale armatei o 
cereau. 

Autorul – un foarte bun 

NOTE DE LECTURĂ
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cunoscător al domeniului – a desfășurat pe sute de pagini un astfel de demers de 
cercetare și punere în valoare a primei structuri foarte moderne de cercetare într-un 
câmp tactic, operațional și chiar strategic de o rară complexitate. Pentru că un batalion 
de cercetare este o forță uriașă. Generalul de brigadă (r) Dumitru Miu, specialist în 
domeniu, care știe foarte exact ce și cum devine o astfel de problematică, a efectuat 
o muncă uriașă pentru o colecta date, fapte și informații și a pune în pagină viața 
uneia dintre unitățile de elită ale Armatei României. Primul volum, deja publicat 
în anul 2012, la Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, poartă titlul 
„Batalionul 404 cercetare, istoria unor învingători” și are 532 de pagini. Sunt pagini 
despre o unitate care, urmând tradiția, a deschis un drum specific, un drum de-a 
dreptul eroic, într-un labirint complicat al laboratoarelor de generare a informației 
îndeosebi tactice și operaționale. 

În acest nou volum, care, de fapt, îl personalizează pe primul, autorul continuă 
acțiunea sa temerară de defrișare a unui tărâm de perle încă inundat de bălării. Nu este 
vorba numai de inerentele bălării ale timpului și ale necunoașterii, ci și de gunoaiele 
pe care, câteodată, epocile, vremurile și vânturile le aduc, le aruncă și le depozitează 
intempestiv peste oameni și fapte, peste destine și glorii, peste ochi și peste inimi. 
De această dată, vorbesc, alături de cuvinte, și imaginile. Chiar dacă cercetașul nu 
se aude, nu se vede, nu se simte și, cu atât mai puțin, nu se presimte, truda lui lasă, 
totuși, în memoria camarazilor și a celor în mijlocul cărora a trăit, a trudit, a suferit 
și a iubit, urme. Pentru că, la urma urmei, faptele și efectele cercetării, ale miilor de 
ore de efort, de pericole, de situații-limită și de riscuri asumate, atât în timp de pace, 
cât și în vremuri tulburi și în război, după ce totul a trecut, devin istorie. Istoria unor 
învingători sau a unor învinși are, la masa timpului, același drept la existență, la 
viață, la timp și la imagine.

Autorul paginilor acestui volum s-a străduit mult pentru a găsi cea mai potrivită 
formulă pentru nemurirea celor care au făcut, la vremea lor, istorie. Peste cuvintele 
din paginile tulburătoare și superbe ale volumului „Batalionul 404 Cercetare – istora 
unor învingători”, autorul, așază acum, chipurile oamenilor și ale faptelor lor. Fiecare 
fotografie pare să spună: aceștia suntem noi, acestea sunt chipurile, faptele și inimile 
care au bătut în pieptul lui 404. 

Fotografii așezate potrivit unei anumite arhitecturi, unor cronologii, unor 
deveniri. Cei care vor citi această carte vor privi, de fapt, în ochii și în inimile celor care 
au făcut parte din Batalionul 404, specializat și în așa-numita cercetare în adâncime, 
adică în dispozitivul inamicului, ceea ce a fost el în elita Armatei României. În acest 
fel – datorită adică acestor imagini și cuvintelor care le însoțesc –, atât cei care știu, 
cât și cei care nu știu vor afla ce a fost, cum a fost și ce a mai rămas din ceea ce a 
fost, chiar dacă, în siajul lui 404, trecând însă avangardă, s-a născut o nouă structură 
foarte complexă și foarte modernă, potrivit noilor cerințe ale vremurilor pe care le 
trăim. Lumea merge înainte, pentru că așa este frumos, așa este necesar și, evident, 
așa este firesc. Dar, înainte de orice, există izvorul. Nu există fluviu fără izvor, ploaie 
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fără nori, copii fără părinți, casă fără temelie. 
Printr-un complex de împrejurări, pe care nu-l înțelegem, 404 nu mai este 

(deși sigla, de regulă, brandul și numele celor care au fost se păstrează cu sfințenie, 
peste veacuri, întrucât fac parte din ceea ce numim cultura organizațională a acelei 
identități, așa cum spre exemplu,  vestitele divizii aeropurtate americane 82 și 
101 există încă și azi), dar spiritul lui și, mai ales, experiența lui în defrișarea unui 
drum greu, foarte greu, ce ține de intelligence-ul spațiului luptei, al operației și al 
războiului, fac parte deja din patrimoniul cercetașului român. 

Noul volum vorbește sugestiv, prin imagini însoțite de cuvinte, despre ce a 
fost și cum a fost 404 și temerarii săi. Spune, în imagini sugestive și cuvinte alese, o 
poveste cristalină, a unui izvor și a unui drum, a unor obstacole și, mai ales, a unor 
oameni care le-au trecut și au ajuns acolo de unde poate să înceapă viitorul. 
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BĂTĂLIA PENTRU ADEVĂR...

BATAILLE POUR LA VERITE... 
Cuvântul autorului

Florian GÂRZ

Imperiul american trece printr-o perioadă dificilă a existenţei sale. Poate una 
dintre cele mai dificile din ultima sută de ani (1917-2017). Sfârşitul secolului 

XX care a fost „secol american” şi începutul secolului XXI care se anunţa tot „un 
secol american” marcate de „victoria absolută” a Statelor Unite în războiul rece şi 
prăbuşirea „lumii comuniste” păreau extrem de favorabile Imperiului american. Dintr-
odată şi fără să tragă un singur glonţ Statele Unite ale Americii s-au trezit că au rămas 
„unică superputere a lumii”, iar inamicul existenţial, adică fosta U.R.S.S., era prăbuşit 
la pământ şi dezintegrat

Această victorie inimaginabilă şi atât de facilă a dat naştere unei euforii delirante în 
cercurile politice conducătoare de la Washington, mai ales a celor „neoconservatoare” 
din ambele partide (Republican şi Democrat) pe care eu îmi permit să Ic numesc de 
extremă dreaptă.

La a doua sa carte despre Imperiul Ameri-
can, Florian Gârz, unul dintre analiștii de 
mare profunzime ai fenomenului politico 
militar din întreaga lume, despică firul în 
patruzeci și patru, cu intelitgența sa de In-
telligence și cu argumentele mediului aca-
demic american. Demonstrația este realistă, 
tăioasă, impecabilă și, în același timp, de luat 
foarte serios în seamă. Nu numai de întreaga 
lume, care pare a fi și chiar este un teatru 
de operații de tot felul pentru uriașa putere 
americană, ci și de puterea americană însăși. 
Pentru că, totdeauna, indiferent cum și de ce 
bat vânturile, adevărul, chiar dacă este cu 
capul spart, tot  iese la iveală. Se separă de 
minciună și lasă gustul amar și tragic al su-
telor de milioane de morți. Acesta este efec-
tul războiului continuu în care trăim și, în 
același timp, prețul puterii. (Redacția)
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Văzându-se stăpâne unice, totale şi de necontestat ale lumii, cercurile 

conducătoare de la Washington şi-au dat frâu liber fante/iei politice şi strategice. 
Niciodată în istoria lumii n-a existat o situaţie în care unjsingurstat să deţină o putere 
militară atât de mare, de copleşitoare, de distructivă si de înspăimântătoare în raport cu 
restul omenirii ca cea americană, după încetarea războiului rece.

In loc să plaseze S.U.A. pe coordonatele unei epoci de pace, cooperare, 
stabilitate şi progres, politicienilor misionari americani neoconservatori adică de 
extremă dreaptă, care conduc Statele Unite de mai multe decenii, le-a intrat în cap 
ideea că naţiunea americană „indispensabilă” are obligaţia morală „să utilizeze forţa 
militară de care dispune pentru răspândirea democraţiei în lumea întreagă”.

Personal, cred că nu „răspândirea democraţiei” în lume stă la baza politicii 
externe si strategiei globale americane, ci dorinţa fermă a Washingtonului, indiferent de 
cine tronează la Casa Albă, de a transforma uriaşa putere militară americană în avantaje 
economice.

Pe acest fond de gândire, nemaifiind stânjeniţi de nimeni, americanii au redeschis 
epoca războaielor de cucerire, prădare şi convertire materializate prin conflictele din 
Orientul Mijlociu, Asia Centrală si Africa de Nord. Asupra acestora voi reveni pe parcurs, 
deoarece au jucat un rol esenţial în adâncirea declinului Imperiului american şi a crizei 
economice prin care trece societatea americană.

Doresc să subliniez că, indiferent de motivaţia lor, toate războaiele declanşate de Statele 
Unite ale Americii din anul 1991 încoace au fost şi continuă să fie războaie imperiale. Susţin 
cu tărie această concluzie chiar dacă mulţi dintre concetăţenii mei sunt de altă părere.

In mediul destul de elevat din punct de vedere intelectual în care m-am manifestat 
în ultimii 27 de ani, arn întâlnit oameni purtători ai părerii după care „Statele Unite ale 
Americii ar fi singura mare putere din istoria omenirii care ar fi sărit peste faza de imperiu”. 
Nimic mai departe de adevăr. Marii istorici americani, printre care Paul Kennedy, Martin 
Gilbert, Oliver Stone, Peter Kuznick, demonstrează nu numai că Statele Unite sunt imperiu, 
dar că s-au născut încă de la începuturile lor ca imperiu. Acest proces a început odată cu 
trecerea emigranţilor peste lanţul Munţilor Apalaşi şi înaintarea neîntreruptă a acestora spre 
ţărmul Oceanului Pacific. Construirea Imperiului colonial al S.U.A. a început în anul l 
Secând au fost cucerite Cuba şi Filipinele în urma războiului cu Spania.

În cursul secolului XX Imperiului American i-a mers foarte bine. Cele două războaie 
modiale, în care statele europene s-au masacrat şi s-au distrus reciproc până aproape de 
limitele anihilării, au fost mană cerească pentru Statele Unite ale Americii. Pe ruinele 
celor două războaie mondiale s-a născut cel mai mare, mai puternic, mai dinamic şi 
mai atotcuprinzător imperiu din câte au existat în întreaga istorie a omenirii - Imperiul 
american.

Ca toate celelalte imperii care au existat de-a lungul istoriei mondiale, şi 
Imperiul american a trecut prin fazele logice ale creşterii si descreşterii puse în lumină 
de către Dimitrie Cantemir în geniala sa lucrare „Istoria despre creşterea şi descreşterea 
Curţii Aliotmăneşti” apărută în anul 1716.
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Inspirat de opera marelui savant care a fost Dimitrie Cantemir, am scris cartea 

„Creşterea şi declinul Imperiului american” apărută în anul 2016, sub egida Fundaţiei 
Literar - Istorice „Stoika”, cuprinzând perioada 1776-2015.

In cartea de faţă prezint cititorilor interesaţi „Faţa nevăzută a Imperiului 
american” limitată la secolul XX şi începuturile secolului XXI. Dorinţa de a scrie 
această carte mi-a fost alimentată pe de o parte, de o seamă de fenomene şi evenimente 
de pe cuprinsul Statelor Unite ale Americii, iar pe de parte, de îndemnurile si 
încurajările unor oameni de înaltă ţinută ştiinţifică, căutători si iubitori de adevăr, 
precum preşedintele Fundaţiei Literar - Istorice „Stoika”, domnul Florian Laurenţiu 
Stoica, scriitorul Geo Călugăru prieten apropiat, generalul (r) dr.Gheorghe Văduva, 
filozof, scriitor si gânditor militar de înaltă clasă, colonelul poet Liviu Zanfirescu, 
camarad de idei, Marin Florea, poet şi patriot înflăcărat şi alţii.

Ceea ce m-a influ-
enţat însă cel mai mult 
şi m-a determinat să pun 
mâna pe condei a fost 
apariţia în Statele Unite 
ale Americii a unei suite 
de lucrări ştiinţifice, cu 
totul excepţionale, care 
pun în lumină adevăruri 
extraordinare, mai ales 
din perioada post-război 
rece a isoriei Imperiului 
american. Aceste lucrări de 
mare calitate, materializare 
a eforturilor unor mari 
personalităţi din mediul 
academic scot la suprafaţă 
aspectele întunecate ale 
istoriei Imperiului american, 
aşa cum nu s-a mai făcut 
niciodată. Am să le trec 
în revistă pe cele mai 
importante, într-o formă cât 
mai sintetică.

„Lousing our souls - 
The american experience in 

the_cold war’’ (Pierzându-ne sufletele. Experienţa americană din războiul rece) de 
Edward Pesen, apărută în 1993. Este prima carte din istoria S,U.A. care descrie într-
un mod cu totul deosebit faţă de punctul de vedere oficial efectele dezastruoase ale 
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războiului rece asupra societăţii americane cu consecinţe resimţite puternic şi în zilele 
noastre. Cartea lasă impresia că întreaga lume a pierdut războiul rece.

„The power problems” (Problemele puterii) de Christopher A.Preble, apărută în 
anul 2009 sub egida Institutului Cato din Washington - unul din cele mai prestigioase 
din Statele Unite ale Americii.

Pe parcursul a numai 200 de pagini, autorul face cunoscute efectele dominaţiei 
americane asupra lumii după încetarea războiului rece. Concluzia finală trasă de autor 
este dramatică: „Dominaţia militară americană a făcut din Statele Unite ale Americii 
o ţară mai puţin prosperă, mai puţin în siguranţă şi mai puţin liberă”. Orice comentarii 
în plus mi se par de prisos. Bolile Imperiului american sunt grave.

„The pouer curse. Influence and illusion in world polilics” (Blestemul puterii. 
Influenţe şi iluzii în politicile mondiale) de Giulio M. Gallarotti, apărută în anul 
2010 sub egida Universităţii Wesley.

Această lucrare de o înaltă ţinută ştiinţifică angajată în lupta externă pentru 
adevăr constituie o analiză istorică profundă a rolului puterii în relaţiile dintre state, 
precum şi a efectelor dezastruoase pe care apelul excesiv la utilizarea puterii le pot 
genera.

Uluitor este modul în care profesorul uni versitar G .M .Gajlarotti defineşte 
excesul de putere şi politicile de screştere nelimitată și irațională a puterii. In 
continuare îi dau cuvântul: „Experiența istoriei omenirii demonstrează că urmărirea 
creşterii puterii şi a supremației axată pe putere generează, cu trecerea timpului, 
efecte contraproductive în ceea ce priveşte influenţa naţiunii respective în lume. In 
plan general, acţiunile care fac ca naţiunile să se slăbească pe sine în timp ce încearcă 
să-şi amplifice puterea constituie ceea ce istoricii numesc blestemul puterii. Acest 
proces este nu numai periculos, ci şi pervers. EI este parte intrinsecă a însuşi procesului 
ce vizează sporirea puterii naţionale.

Așadar, cursa pentru putere adesea dă naştere premiselor autodistrugerii. 
Cu cât puterea este mai mare, cu atât sunt mai mari şi manifestările blestemului 
puterii. Acest fenomen le lovește cu precădere pe marile puteri. Militarizarea excesivă 
generează simțământul invincibilității, ceea ce constituie iluzia puterii. Deseori, acțiuni 
menite să conducă la atingerea unor obiective specifice (invadarea Vietnamului şi 
Irakului) se dovedesc a fi contraproductive şi autodistructive”. Nu cred că mai este 
nevoie de detalii. Blestemul puterii şi iluzia puterii nu pot fi contestate.

Întreaga istorie a omenirii confirmă efectele distructive ale iluziei puterii 
şi blestemului puterii. In secolul V (I.Cr.) Imperiul atenian s-a prăbușit datorită 
supraextinderii şi utilizării excesive a forţei militare. Atenienii au căzut în capcana 
iluziei puterii, iar în anul 413 (I.Cr.) au fost înfrânţi catastrofal în Sicilia. Declinul şi 
prăbuşirea au devenit inevitabile.

Imperiul britanic, „în care soarele nu apune niciodată”, s-a prăbușit în urma 
celui de-Al Doilea Război Mondial tot pe fondul blestemului puterii, dar şi al arogantei 
puterii.
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Niciun exemplu nu este ilustrativ în ceea ce priveşte efectele surprinzătoare 

şi catastrofice ale blestemului puterii ca experienţa Statelor Unite ale Americii în 
Vietnam.

Deşi dispuneau de o putere militară colosală, americanii s-au dovedit incapabili 
să înfrângă Frontul Naţional de Eliberare din Vietnamul de Sud, care purta un război 
insurecţional, cu mijloace enorm de simple, în comparaţie cu arsenalul armatei S.U.A.

Strategia asimetrică aplicată de către vietnamezi s-a dovedit superioară celei 
americane, axată pe forţa excesivă. Se vede că numai superputerea nu garantează 
victorie în război. 

Uitând lecţiile Vietnamului, crezându-se invincibili, deci iluzia puterii, 
americanii s-au angajat în războaiele din Afganistan (2001) şi Irak (2003), care i-au 
costat în jur de 4 trilioane de dolari şi care nu s-au încheiat nici în 2017.

Aceste războaie au fost pierdute, dat fiind faptul că scopurile propuse nu au fost 
atinse. Blestemul puterii şi-a produs efectele. Se

pare că miliardarul D. Trump nu ştie nimic din toate acestea. 
Potrivit aprecierilor profesorului universitar C.M. Gallarotti, dacă ar fi apelat 

la un alt gen de putere, adică „puterea gentilă” (soft power) constând din cooperarea 
economică, respectarea intereselor celorlalte state, diplomaţia inteligentă şi respectul 
pentru normele Dreptului internaţional, Statele Unite ar fi putut obţine rezultate 
strălucite. Eu zic că acolo unde există prea multă putere, lipseşte inteligența. Barbaria 
şi civilizaţia coexistă.

„Super-power ilusions. How myths and false ideologics led America astrey and 
how to return to reality” (Iluzii de superputere. Cum miturile şi falsele ideologii au 
condus la devierea Americii si ce trebuie tăcut pentru revenirea la realitate) de Jack 
F.Matlock Jn., apărută în anul 2010 sub egida Universităţii Yale.

Această excepţională lucrare ştiinţifică, rezultat al eforturilor unuia dintre cei 
mai mari diplomaţi ai secolului XX din Statele Unite, se constituie într-un bilanţ dramatic 
al politicii si strategiei S.U.A. din epoca post-război rece si al rezultatelor catastrofale 
la care acestea au condus.

Angajat în bătălia pentru adevăr, autorul încearcă să găsească şi soluţii pentru 
scoaterea S.U.A. din starea gravă în care se găsesc. După cum el însuşi mărturiseşte, 
J.F.Matlock şi-a scris cartea „cu lacrimi în ochi şi inima îndurerată”.

cel mai probabil că Uniunea Sovietică ar fi continuat să existe. Dacă războiul 
rece s-ar fi încheiat pe fondul prăbuşirii U.R.S.S., atunci Uniunea Sovietică ar fi fost o ţară 
înfrântă în război, comparabilă cu Germania nazistă şi Japonia militaristă, ceea ce este 
foarte departe de adevăr.

Ideea răspândită în S.U.A. potrivit căreia prăbuşirea U.R.S.S. ar fi rezultatul unei 
victorii militare americane în războiul rece a dat naştere unui spirit triumfalist debordant 
şi la convingerea că Statele Unite nu mai au niciun adversar, fiind singura superputere 
ce domină lumea.

Al doilea fals. Presiunile militare ale Occidentului, cu precădere ale S.U.A. au 
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condus la victoria asupra comunismului. Adevărul. Regimul comunist a încetat să mai 
existe, deoarece Mihail Gorbaciov, conducătorul Partidului Comunist al U.R.S.S., a 
acţionat în aşa fel încât partidul unic să piardă controlul exclusiv asupra puterii de stat. 
Aceasta pentru că P.C.U.S. se opunea reformelor preconizate de el.

Dacă U.R.S.S. ar fi fost îngenuncheată datorită presiunilor militare americane, 
atunci însemna că Statele Unite ale Americii, ca fiind cea mare putere militară din 
istoria omenirii, dispun de toate mijloacele pentru a provoca prăbuşirea oricărui sistem 
social politic pe care îl consideră periculos sau potrivnic. Singura condiţie este ca 
S.U.A. să-şi menţină superioritatea militară şi voinţa de a o întrebuinţa atunci când vor 
considera necesar.

Al treilea fals. Războiul rece a fost în fapt „al treilea război mondial”. Dacă se 
raţionează aşa, atunci „războiul global împotriva terorismului” poate fi considerat „al 
patrulea război mondial”.

în realitate formulările de mai sus sunt simple construcţii metaforice ca şi 
„războiul împotriva traficului ce droguri” şi alte asemenea războaie.

Se ştie că „terorismul” este o tactică. Nu poţi purta război împotriva unei 
tactici.

Războiul rece a fost fundamental deosebit de cele două războaie mondiale. A 
fost o stare de „nici pace nici război”. Nu a existat o confruntare directă între 
puterile antagoniste şi nici situaţii ca una din părţi să capituleze.

Al patrulea fals. Rusia a fost înfrântă în războiul rece. Federaţia Rusă din 
zilele noastre nu a fost parte a războiului rece, deoarece pe durata acestuia era în 
compunerea U.R.S.S. - Imperiul comunist. Rusia nu a fost un actor independent în 
contextul războiului rece.

Dacă Rusia a fost înfrântă în războiul rece şi dacă războiul rece este comparabil 
cu cele două războaie mondiale, atunci partea învingătoare are dreptul să hotărască 
soarta Rusiei aşa cum consideră de cuviinţă.

Luăm un singur exemplu. Când au început dezbaterile cu privire la expansiunea 
spre Est a N.A.T.O. faţă de care Rusia s-a opus cu vehemenţă, conducătorii neoconservatori 
de la Washington au replicat tară drept de apel: „Noi am câștigat războiul rece şi să 
procedăm exact aşa cum ne place. Rusia va trebui să se împace cu ideea că nu mai este 
o mare putere”, va trebui să se mulţumească cu ceea ce i se oferă, adică un rol secundar 
si nu de partener.

Conducătorii de la Kremlin, mai ales după ajungerea lui Vladimir Puţin în fruntea 
statului, au tras concluziile de rigoare din modul în care este tratată Rusia de către 
S.U.A./N.A.T.O. Bazele unei colaborări dintre Rusia şi Occident au fost subminate. 
Europa este din nou divizată, iar consecinţele se văd mai ales în Ucraina.

Interpretările false, total eronate, ale încetării războiului rece care au stat la baza 
politicii şi strategiei Washingtonului în ultimii 25 de ani au deviat cursul evoluţiei 
fireşti, paşnice şi cooperante a Statelor Unite, dând naştere unor iluzii de superputere 
cu efecte catastrofice, susţine J.F. Matlock în cartea sa.
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Diplomatul american constată că, în ultimii 25 de ani, Occidentul, în frunte cu 

S.U.A., a ignorat total interesele Rusiei, tratând-o ca pe o „ţară învinsă în război”, sau 
cel mult ca pe „o putere regională”, fără niciun rol la scară mondială. S.U.A. au tratat 
mult mai bine Germania nazistă si Japonia militaristă după încheierea războiului, decât 
Rusia, după căderea comunismului şi destrămarea U.R.S.S.

În februarie 2014, într-un interviu acordat jurnalistului american Steven Lee Mayers 
care, timp de şapte ani, a lucrat la Moscova, în calitate de corespondent al marelui cotidian 
„New York Times”, Vladimir Puţin - preşedintele Rusiei - a declarat următoarele: 
„Occidentul ne va iubi, ne va accepta şi va înceta să ne mai critice numai dacă vom 
îndeplini următoarele condiţii obligatorii: să desfiinţăm armata; să concesionăm toate 
resursele naturale de care dispune Rusia; să vindem tot pământul Rusiei unor investitori 
occidentali”.

În ceea ce priveşte „condiţiile” menţionate de V.Putin, în ultimii 27 de ani, 
România le-a îndeplinit în totalitate. Tocmai de aceea Occidentul ne iubeşte, România 
a ajuns atât de „dezvoltată”, iar românii sunt atât de „fericiţi”.

Cedând lamentabil, pe toate fronturile, amăgită de mirajul N.A.T.O. şi al 
„Parteneriatului strategic cu S.U.A.”, România a încetat să mai fie un stat independent şi 
suveran. Este parte consumabilă a Imperiului american, o colonie obedientă.

Chiar dacă miroase a laudă de sine, afirm că sunt un bun cunoscător al istoriei 
relaţiilor Rusia-Occident. De multe secole, acestea sunt relaţii de ostilitate.

Occidentul visează că croiască o Rusie mai mică, redusă la spaţiul de la Vest de 
Munţii Urali, fără zona Caucazului.

Rusia ar fi fericită dacă Uniunea Europeană s-ar prăbuşi, iar Statele Unite ale 
Americii s-ar dezmembra, ca în 1861.

Toate acestea sunt relaţii normale între marile centre de putere ale lumii. Aşa a 
fost şi aşa va fi.

În prezent Occidentul exercită puternice presiuni asupra graniţelor Rusiei (Statele 
Baltice, Belarus, Ucraina, Moldova şi Georgia, dar si Polonia, România şi Bulgaria). 
Răspunsul Moscovei este creşterea într-un ritm accelerat a puterii militare a Rusiei. 
Nimic nou sub soare.

Unde vor duce toate acestea veţi vedea dumneavoastră, stimaţi cititori. În ceea 
ce mă priveşte, la cei optzeci şi doi de ani ai mei, nu-mi permit să privesc prea adânc în 
viitor.

”Democracy in the dark/The seduction of guvernment serecy” (Democraţia în 
întuneric, înşelăciunea secretismului guvernamental) de Frederick A.O.Schwarz Jr. sub 
egida Centrului Brennan pentru Justiţie din New York.

Este o lucrare ştiinţifică de mare anvergură şi profunzime şi de o excepţională 
actualitate pentru societatea americană aflată într-o criză de sistem acută.

Autorul este unul din cei mai străluciţi jurişti contemporani ai Statelor Unite, 
care a adus mari servicii tării sale pe linia apărării statului de drept, a democraţiei şi 
libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului împotriva abuzului de putere, al înşelăciunii si 
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mistificării adevărului.

F.Schwarz dezvăluie, cu precădere, efectele dezastruoase ale secretismului 
excesiv practicat de către Administraţiile Statelor Unite, insistând pe secolul XX şi 
începutul secolului XXI, care a reuşit să golească de conţinut democraţia americană, 
aşa cum a fost gândită aceasta de către „Părinţii fondatori” - George Washington, 
Thomas Jefferson, John Adams, James Madison şi alţii.

Autorul demonstrează că, pe parcursul secolului XX, mai ales după 
încetarea celui de-al doilea război modial şi declanşarea războiului rece, în Statele 
Unite ale Americii s-a născut un adevărat cult al secretismului, care s-a extins şi 
adâncit ca o plagă.

În viziunea autorului, secretismul excesiv constituie cea mai sigură cale de 
distrugere a unui sistem de guvernare democratic. Secretismul excesiv practicat de 
către administraţiile americane succesive, de la Harry Truman (1945-1953) până Ia 
Barack Obama (2008-2016), a golit de conţinut democraţia americană şi a împins-o 
într-o zonă de întuneric. Un cetăţean care nu este bine informat, care votează în 
necunoştinţă de cauză, nu are cum să beneficieze de sistemul democraţiei, pentru că 
în condiţii de întuneric democraţia nu există.

Se ştie că propaganda electorală nu poate constitui o sursă de informare corectă 
a cetăţenilor, pentru că aceasta are puţină tangenţă cu adevărul.

De când există societate omenească organizată, rolul politicii a fost acela de a 
nu permite adevărului să strice efectele unei bune propagande.

Dreptul la a cunoaşte, dreptul la o informare permanentă şi conformă cu 
adevărul constituie condiţia vitală a existenţei unui sistem democratic de guvernare.

După ce am terminat de citit această carte, am rămas, pur si simplu, stupefiat şi 
profund dezamăgit. Toată viaţa mea am trăit cu impresia că societatea americană este 
una deschisă în toată puterea cuvântului. Am gândit că societatea americană a atins 
cele mai înalte culmi ale dezvoltării, tocmai datorită acestei deschideri a democrației 
liberale.

În multe din cărțile mele, am criticat fosta lume comunistă pentru secretismul 
excesiv pe care 1-a practicat, cu efecte deosebit de nocive asupra dezvoltării 
economice şi a progresului tehnologiei. Am considerat secretismul excesiv drept una 
din cauzele prăbuşirii sistemului comunist.

Citind lucrarea lui F.D. Schwarz am ajuns a concluzia că şi în cazul sistemului 
capitalist de tip american secretismul excesiv a contribuit, într-o mare măsură, la 
împingerea Statelor Unite ale Americii spre starea de criză gravă în care se găsesc, 
de autentică nefuncţionalitate.

Mă abțin să comentez cât de bine este informat cetățeanul României şi cât 
de ridicat este nivelul său de cunoaștere, pentru a se putea bucura de binefacerile 
democrației.

De mai mulţi ani, pe fondul luptei generale pentru triumful adevărului, în 
S.U.A. se desfăşoară o aprigă bătălie pentru distrugerea secretismului şi înlăturarea 
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efectelor acestuia. Numai pe această cale, democraţia americană va putea ieşi din 
zona de întuneric în care a fost împinsă şi îşi va putea recăpăta valorile. Este greu de 
ştiut cât va dura.

În lupta dintre adevăr şi minciună, în S. U .A. s-au născut adevăraţi eroi 
naţionali, dintre care cei mai străluciţi sunt activi şi în zilele noastre. ÎI am în 
vedere, în primul rând, pe Daniel Ellsberg – cercetător știinţific la RÂND Corporation 
cel mai mare şi mai prestigios institut de cercetări din S.U.A.

În anul 1971, omul de ştiinţă D.Ellsberg a sustras un număr de 46 volume 
de documente ultrasecrete, conţinând şapte mii de pagini din arhiva Pentagonului, 
pe care le-a distribuit tuturor marilor cotidiene de pe teritoriul S.U.A., riscându-şi 
libertatea. Efectele au fost devastatoare pentru toate structurile autorităţilor de stat 
americane.

Au fost demascate toate dedesubturile, tot ansamblul de minciuni și scenarii 
false, toate manevrele şi campaniile de dezinformare, care au condus la angajarea 
S.U.A. în războiul din Asia de Sud-Est. Aceasta s-a dovedit a fi cea mai dezastruoasă 
acțiune din întreaga istorie a S.U..A. Se ştie că în războiul din Vietnam au fost ucişi 
58 de mii de militari americani şi 4 milioane de vietnamezi.

Autorităţile americane nu au învăţat nimic din lecţiile Vietnamului, deoarece 
catastrofa s-a repetat în războaiele din Afganistan şi Irak.

Performanta lui D. Ellsberg a fost depăşită doar de Edward Snowden, în 
2013, fost angajat al C.I.A., care a sustras peste l .700.000 de documente ultrasecrete, 
pe care le-a tăcut publice, producând un adevărat seism nu numai în S.U.A., ci în 
întreaga lume.

S-a constatat că, de la preşedintele F.D. Roosevelt şi până la preşedintele 
B.Obama, toate administraţiile americane au abuzat de secretism, pentru a-şi 
consolida puterea şi pentru a-și acoperi abuzurile şi ilegalităţile. Se spune că sub 
ştampila Strict Secret poate fi ascunsă orice crimă. Asupra acestor aspecte voi 
reveni pe parcurs.

Cert este că nevoia de adevăr se resimte peste tot în lume. Ascunderea 
adevărului este cauza multor nenorociri. Fără cunoașterea și promovarea adevărului 
nimic nu este posibil, credibil, durabil şi eficient.

Nu-mi propun să dezvolt o teorie asupra a ceea ce înseamnă adevăr, dar 
câteva cuvinte tot ar fi necesare.

În versiunea anglo-saxonă definită în Dicţionarul Oxford, „adevăr” 
înseamnă în total acord cu realitatea, conform cu standardul, cu modelul, cu şablonul, 
cu regulile şi principiile universal acceptate. Ceea ce este drept și legitim este 
constant şi verificabil. Este real, autentic şi veritabil. Ceea ce este lipsit de falsitate, 
ficţiune, impostură sau imitaţie, ceea ce se apropie de forma ideală a tipului, genului 
sau clasei.

Materialismul abordează adevărul ca fiind o reflectare exactă a realităţii 
obiective în gândire. Adevărul este cea mai importantă categorie a teoriei 
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cunoaşterii.

Materialismul dialectic afirmă că orice adevăr este, prin conţinutul său, un 
adevăr obiectiv, adică o reflectare a realităţii existente, independent de conştiinţa 
oamenilor.

Izvorul şi criteriul adevărului le constituie practica social-istorică a omenirii.
Procesul de descoperire a adevărului este continuu şi nelimitat în timp.
Adevărurile ştiinţifice sunt relative. Ele au un conţinut obiectiv, dar fiind limitate 

istoriceşte, nu epuizează complexitatea realităţii obietive, ea însăşi în continuă 
transformare.

Prin adevărurile relative, gândirea tinde permanent către adevărul absolut, 
către o reflectare completă, desăvârşită, a realităţii obiective.

Adevărul absolut reprezintă suma adevărurilor obiective, în succesiunea lor 
istorică, progresivă şi infinită.

Fiecare treaptă a dezvoltării ştiinţei adaugă noi grăunţe la această sumă a 
adevărului absolut. Mă opresc aici.

Inutil să subliniez că sunt adept al definirii materialist-dialectice a adevărului.
Revenind cu picioarele pe pământ, se ştie că toţi oamenii raţionali, atunci când scot 

sunete articulate, pretind că spun adevărul. Nimic mai departe de adevăr ca această 
pretenţie.

In multe din practicile speciei umane, dar mai ales în istorie, politică, si dogmele 
religioase de orice natură, adevărul nu se bucură de cel mai bun tratament.

In marea lor înţelepciune românii au un proverb universal valabil: „întotdeauna si 
pretutindeni adevărul umblă cu capul spart”.

Clio – zeiţa istoriei (la greci) – s-a dovedit mare maestră în mutilarea adevărului. 
Aproape că nu există istorie scrisă care să nu fie năpădită de falsuri şi distorsionări în 
interpretarea evenimentelor. Este un lucru dovedit de întreaga evoluţie a societăţii 
omeneşti că politica şi adevărul nu prea se întâlnesc. Politica se întâlneşte cu ipocrizia, 
intriga si trădarea.

Un lucru este absolut cert. Fără adevăr, progresul omenirii nu este posibil.
In ultimele aproximativ trei decenii societatea românească a existat în 

afara adevărului, iar rezultatele se văd. Până nu se va reîntoarce cu faţa spre adevăr, 
România nu va ieşi din marasmul în care a fost aruncată.

În cei şapte ani cât am fost consilier la Cotroceni (1991-1997), cât şi în cele 38 de 
cărţi pe care le-am scris m-am străduit să propag adevărul în societatea românească post-
socialistă. Efortul meu a fost similar cu cel al un unui şoricel care a încercat să sape un 
tunel pe sub Carpaţi.

Democraţia tară cunoaştere, fără transparenţă, fără adevăr este imposibilă. Se 
goleşte de conţinut, se degradează si, în final, se prăbuşeşte luând forme populiste sau 
chiar fasciste.

Democraţia trece printr-o criză existenţială nu numai în Statele Unite, ci 
în întreaga lume. In perioada 2000-2017 democraţia s-a prăbuşit, sau ca să fiu mai 
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indulgent, a eşuat, într-un număr de 28 de ţări. Turcia este ultimul caz.

După cum apreciază omul de ştiinţă american Larry Diamond - cercetător 
principal la Hoover Institution în eseul „Democraţia în declin” apărută în Foreign Affairs 
din iulie/august 2016, „democraţia zilelor noastre, se pare că şi-a pierdut atracţia”, în 
contextul de mai sus, L.Diamond constată că: „democraţia americană a devenit tot mai 
disfuncţională, iar ţările în curs de dezvoltare, tot mai deziluzionate de performanţele 
democraţiei, privesc spre China ca model de dezvoltare, pace şi securitate”.

Nu-mi propun să adâncesc criza sistemului democratic de guvernare şi nici să-i 
cânt prohodul. Cert este că acest sistem parcurge una din cele mai grave crize existenţiale 
din câte au existat vreodată.

Secretismul practicat de autorităţile americane nu mai poate ascunde realitatea 
pusă în evidenţă de F. A.O. Schwartz că „democraţia americană aflată în întuneric a 
devenit nefuncţională”.

Nici în spaţiul Uniunii Europene, democraţia nu trece printr-o perioadă fericită. 
Mişcările politice radicale, inclusiv de nuanţă neofascistă precum populismul câştigă 
teren. Cel mai convinător exemplu din acest punct de vedere ni-l oferă vecina noastră 
Ungaria.

Oamenii de pe întreaga planetă, apăsaţi de sărăcie, care sunt de ordinul 
miliardelor, au înţeles că drepturile şi libertăţile politice, indiferent cât sunt de 
„liberale”, nu valorează nici cât un dolar găurit fără drepturi economice. Miliarde de 
oameni preferă să trăiască omeneşte sub un regim autoritar, decât să zacă în mizerie 
sub democraţia liberală.

Din seria lucrărilor ştiinţifice de mare valoare, care atestă amploarea fără 
precedent, în istoria S.U.A., a bătăliei pentru reabilitarea adevărului, pentru dreptul 
la informare, pentru deschidere şi transparentă, împotriva secretismului excesiv practicat 
de autorităţi, face parte si The Unitold History of The United States (Istoria nespusă a 
Statelor Unite).

Această lucrare enciclopedică, elaborată de reputaţii istorici Oliver Stone şi Peter 
Kiznick, apărută în anul 2013 sub egida Random House Group, este mai mult decât un 
„best seller”, este o carte eveniment.

Din anul apariţiei sale şi până în 2017 „Istoria nespusă a Statelor Unite” a produs 
valuri mari în absolut toate mediile sociale din Statele L’nite. Se pare că, după ce a luat 
cunoştinţă de conţinutul acestei istorii, naţiunea americană s-a trezit ca după un vis urât.

Americanii au ajuns la concluzia că, pe toată durata secolului XX şi începtul 
secolului XXI, au trăit în minciună, au fost înşelaţi în mod sistematic, li s-au inoculat 
„idei şi valori” care nu au nimic cu realitatea. Imperiul american ajuns la apogeu în 
secolul XX le-a fost prezentat într-o lumină falsă, iar dominaţia americană asupra 
lumii ca pe o binefacere venită de la bunul Dumnezeu.

Vă mărturisesc că după ce am citit această carte m-am considerat un privilegiat al 
soartei. Ca un bun cunoscător al istoriei oficiale a Statelor Unite ale Americii am rămas 
pur şi simplu uluit. Această extraordinară lucrare aruncă pur şi simplu în aer versiunea 
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oficială a istoriei S.U.A. cuprinsă între administraţiile prezidenţiale W. Wilson (1913-
1921) şi Barack Obama (2008-2016), adică a doua jumătate a istoriei Statelor Unite 
ale Americii.

Exact aceeaşi perioadă este acoperită de cartea „Bătălia pentru adevăr. Faţa 
nevăzută a Imperiului american”. Firul călăuzitor al cărţii de fată, îl constituie „Istoria 
nespusă a Statelor Unite”, dar baza de documentare este mai largă, cuprinzând toate lucrările 
prezentate anterior.

După cum bine se ştie, cota maximă a Imperiului american a fost atinsă la jumătatea 
secolului XX, când puterea, influenţa şi extinderea acestuia erau fără precedent în istoria 
omenirii.

Aprecierea istoricilor americani potrivit căreia secolul XX a fost „un secol 
american” este cu totul justificată. In afară de faptul că „a fost american”, secolul XX a 
mai avut o caracteristică. A fost un secol al mega-uciderilor.

Mă abţin de la orice cronicizare a evenimentelor, punând accent pe cifre si date 
concise si exacte, greu de contestat, care ne oferă imaginea unei lumi barbare şi de-a 
dreptul criminale.

Prima jumătate a secolului XX a rămas în istorie ca o lume a „nebuniei 
organizate”. Voi încerca să mă ţin departe şi de tenta ideologică, deoarece uciderea 
rămâne ucidere, indiferent sub ce culoare s-a comis.

Prima şi cea mai mare constatare pe care a facut-o, de natură să cutremure orice 
fiinţă omenească dotată cu raţiune şi simţire, este aceea că dintre cei ucişi în războaiele 
de pe parcursul secolului XX, 33.000.000 au fost tineri de vârste între optsprezece şi 
treizeci de ani.

Pe această cale, majorităţii naţiunilor europene le-au fost grav afectate 
potenţialul de talente, de energie şi moştenirile genetice. România a pierdui în jur de 
un milion de oameni în primul război mondial, peste 600.000 în cel de-al doilea război 
mondial, iar pierderile înregistrate în timpul „tranziţiei” de după 1989 au fost mai mari 
decât între cele două războaie. Să nu ne mai mirăm de ce am ajuns unde am ajuns. 
România a fost distrusă până la temelie.

Uciderile în rândul populaţiei civile, adică femei, copii şi bătrâni, au fost de 
13.000.000 în primul război mondial şi de peste 20.000.000 în cel de-al doilea război 
mondial.

La mega-uciderile de mai sus trebuie adăugate 15.000.000 de civili chinezi 
ucişi de japonezi în anii premergători izbucnirii celui de-al doilea război mondial.

Se estimează că alte 6.000.000 de civili au fost ucişi în războaiele din Mexic, 
Spania, Etiopia, Coreea, Vietnam, Iran-Irak si altele.

S-a ajuns la concluzia că, în războaiele secolului XX, civilii au fost ucişi fără 
discriminare, de multe ori numărul acestora fiind mai mare decât al militarilor.

S-a constatat că în războaiele secolului XX au fost ucişi aproximativ 
87.000.000 de oameni. Numărul total al răniţilor nu a putut fi estimat.

Când vorbim de mega-ucideri, nu putem trece cu vederea şi alte cauze 
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care le-au promovat. Adolf Hitler este făcut răspunzător direct, pentru ucidere a 
6.000.000 de evrei, 2.000.000 de polonezi si 6.000.000 de prizonieri de război ruşi.

Lui I.V.Stalin îi sunt puse în sarcină circa 20.000.000 de ucideri, cauzate de 
lagărele de muncă forţată, colectivizarea agriculturii, deportările forţate, execuţiile 
cu caracter politic şi altele.

În lagărele de prizonieri de război din fosta U.R.S.S. au pierit circa 357.000 
de militari germani, români, unguri, italieni şi finlandezi. Din 180.000 de militari 
polonezi capturaţi de ruşi au supravieţuit doar 40.000.

Regimul comunist din China sub conducera lui Mao Zedong este acuzat de 
uciderea a circa 29.000.000 de oameni. Probabil că aici au fost incluşi şi cei ucişi 
în anii războiului civil.

Potrivit unor date statistice din surse americane, pe care nu le comentez, 
în fosta lume comunistă, care s-a prăbuşit după 1989 încoace, ar fi pierit din cauze 
nefireşti circa 60.000.000 de oameni. Aceasta a făcut din „comunism” cea mai 
costisitoare orânduire socială in vieţi omeneşti din istorie.

Concluzia finală este că pe parcursul secolului XX au pierit circa 170.000.000 
de fiinţe omeneşti, ucise în războaie şi de către regimurile politice totalitare.

Eu cred că toate mega-uciderile secolului XX au fost cauzate de cele două 
sisteme social-politice dominante ale lumii - capitalist şi comunist. Nazismul nu a 
fost un sistem social politic de sine stătător, ci o formă radicală de capitalism.

Potrivit propagandei oficiale occidentale principalii vinovaţi de mega-
uciderile secolului XX care, în totalitatea lor, s-ar situa undeva între 167.000.000 
şi 175.000.000 de morţi, ar fi Hitler, Stalin şi Mao Zedong. Subliniez că absolut 
totate cifrele de mai sus, care dau dimensiunile mega-ucideriior secolului XX, 
provin exclusiv din surse americane şi nu îmi permit să intru în detalii.

Analiştii şi istoricii americani nu si-au bătut capul să calculeze care a fost 
contribuţia Statelor Unite la mega-uciderile secolului XX. Demn de reţinut din acest 
punct de vedere este ceea ce scrie în �Istoria nespusă a Statelor Unite”, şi anume 
că 84% din muniţiile folosite în cursul primului război modial au fost produse în 
fabricile americane si vândute, la preţuri ridicate, statelor beligerante. Despre aceste 
aspeete voi mai vorbi pe parcurs. Cert este că mega-uciderile secolului XX le-au 
adus americanilor profituri uriaşe şi dominaţia asupra lumii.

Privită prin prisma „Istoriei nespuse a Statelor Unite” societatea americană 
ne apare într-o lumină cu totul diferită de cea cu care am fost obişnuiţi s-o vedem 
de zeci de ani.

Uluitoare este remarca celor doi istorici - Oliver Stone şi Peter Kuznick 
cu care s-a deschis prima pagină a cărţii : „Scriem această carte într-o vreme în 
care, peste Imperiul american, se lasă, încet, cortina’. No comment. Tot mai mulţi 
americani sunt conştienţi de acest fapt şi vor să ştie adevărul.

În ultimii ani, în atmosfera viciată a unui imperiu aflat în declin, şi-a făcut 
apariţia un curent de aer proaspăt. Acesta îşi are sorgintea în îngrijorarea tot mai 
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mare a naţiunii americane faţă de starea actuală din S.U.A.

Imensa majoritate a americanilor, care nu mai pot fi manipulaţi de cele două 
partide (Republican şi Democrat) învechite, uzate şi paralizate, dominate de forţe 
politice neoconservatoare şi populiste, vor să ştie cauzele care au condus la această 
stare de lucruri, tot mai gravă şi mai îngrijorătoare.

In România, adevărata stare a societăţii americane este total necunoscută. 
Pentru români, S.U.A. sunt „raiul pe pământ”.

Căutarea adevărului și punerea lui în lumină la scara întregii societăţi 
americane din zilele noastre, acţiune în care mediul academic joacă rolul principal, 
este fără precedent în istoria S.U.A. de la Abraham Lincoln (1861-1865) încoace.

Sunt contestate şi negate acele „valori” care, potrivit viziunii oficiale, conferă 
naţiunii americane calităţile de „excepţionalitate, indispensabilitate şi de lider absolut” al 
lumii, printr-un destin de sorginte divină, încă puţin şi liberalismul american va fi echivalat 
cu sfanţul duh.

Visul american a devenit desuet. Valorile precum altruismul, bunăvoinţa, 
generozitatea, dragostea pentru libertate şi justiţie, care le sunt inoculate americanilor 
pe toată durata educaţiei lor, de la grădiniţă la universitate, îi pot convinge pe cei ce 
nu cunosc prea adânc realităţile vieţii sociale în Statele Unite. Situaţia este alta.

Adevărata atmosferă pe care o respiră americanii la începutul secolului XXI 
este una periculoasă, otrăvită şi poluată. Americanii nu sunt în stare să înţeleagă 
lumea din jurul lor, ca să nu vorbim s-o mai şi schimbe.

O lume a abundenţei, bazată pe progresul tehnologic, pe desfiinţarea 
colonialismului şi a exploatării economice, a păcii şi prosperităţii generale, proiectată 
de propaganda Washingtonului după încetarea celui de-al doilea război mondial s-a 
dovedit a fi o iluzie, o utopie. Nu acestea au fost obiectivele care au stat la baza 
politicii și strategiei S.U.A. în ultimele şapte decenii, ci politica imperială de dominaţie 
a lumii şi de distrugere a adversarilor.

Politica imperială a S.U.A. pe durata Administraţiei G.W. Bush (2001 -2008) 
de instaurare a „unui nou secol american” a luat forme cu urmări dezastruoase.

Din studiul „Istoriei nespuse a S.U.A.”, am dedus că dorinţa de aflare a adevărului 
de către americani este focalizată, cu precădere, pe epoca post-război rece.

Iată principalele întrebări pe care si le pun americanii din zilele noastre:
- de ce Statele Unite au construit peste l .000 de baze militare, în absolut toate 

zonele lumii?
- care este raţiunea pentru care Statele Unite cheltuiesc, în scopuri militare, mai 

mult decât restul lumii luat la un loc?
- de ce decalajul dintre bogaţi si săraci este mai mare în Statele Unite, decât în 

toate celelalte state dezvoltate ale lumii? 
- de ce Statele Unite sunt singura ţară dezvoltată care nu dispune de un sistem 

naţional de asigurări de sănătate? 
- de ce trăim într-o lume în care 300 sau 500 de oameni au ajuns să posede averi 
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mai mari decât trei miliarde de locuitori ai Terrei, luaţi la un loc? 

- de ce o minoritate infimă de americani a ajuns să controleze, într-o manieră 
atât de mare, politica internă, externă, mass-media, în timp ce imensa majoritate a 
cetăţenilor S.U.A. asistă la diminuarea dramatică a puterii sale reale, concomitent cu 
scăderea nivelului de trai? 

- de ce S.U.A. au ajuns o ţară cu o populaţie supravegheată intens, cu drepturile 
şi libertăţile civile încălcate, abuzată de intervenţiile autorităţilor, care şi-a pierdut 
dreptul la intimitate? Probabil că „Părinţii fondatori” ai Statelor Unite se răsucesc 
în morminte. 

- de ce în Statele Unite mişcarea sindicală este cea mai slabă, cea mai anemică şi 
mai ineficientă din toate ţările dezvoltate ale lumii?

- de ce în Statele Unite cei călăuziţi de lăcomia personală şi de interese înguste 
îi domină pe cei mulţi, purtători ai unor valori sociale precum bunătatea, generozitatea, 
înţelegerea, mărinimia, simţul colectiv, altruismul dar şi personalitatea?

În afara acestor întrebări capitale, care preocupă societatea americană din zilele 
noastre, autorii „Istoriei nespuse a Statelor Unite” au identificat şi alte întrebări majore 
din trecutul nu prea îndepărtat al Imperiului american, pe care le prezint în continuare.

- în ce a constat esenţa rolului Statelor Unite ale Americii în cele două războaie 
mondiale?

- care este adevărul în legătură cu programul nuclear al Statelor Unite şi utilizarea 
armei nucleare în război?

- dacă războiul rece a constituit o necesitate vitală pentru S.U.A. şi cine 1-a 
provocat?

- cine a declanşat cursa înarmărilor şi mai ales a armelor nucleare, după cel de-al 
doilea război mondial?

- a fost naşterea Complexului Militar Industrial o necesitate absolută pentru 
S.U.A.?

- cine a generat „anticomunismul toxic” şi ce forţe l-au practicat în însuşi sânul 
societăţii americane?

Mă opresc aici cu ferma convingere că lămurirea tuturor întrebărilor ridicate 
în „Istoria nespusă a Statelor Unite” este de domeniul imposibilului. Istoricii 
americani au însă tot dreptul să încerce.

Cred, însă, cu aceeaşi tărie, că adevărul va ieşi la lumină indiferent de forţele care 
i se opun. Adevărul „chiar şi cu capul spart” a triumfat întotdeauna.

Adevărul este indestructibil. De acest lucru s-a convins şi „Sfânta Inchiziţie” a 
Bisericii Catolice care, timp de şapte secole, a combătut adevărul cu para focului, dar 
fără succes. 

În epoca modernă adevărul este combătut de către regimurile politice de toate 
culorile, cu ajutorul secretismului de stat.m 

În numele „interesului naţional”, adevărul poate fi îngropat prin legi şi ferecat 
pentru mult timp. Chiar şi în aceste condiţii, vine o vreme când adevărul iese la suprafaţă. 
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Aceasta pentru că, de regulă, secretismul tinde să ascundă abuzurile, incompetenţa, 
ilegalităţile şi crimele, comise de autorităţi, fie ele demoratice sau totalitare.

Sub presiunile unor forţe sociale responsabile, mai ales din mediul academic, 
în ultimele două decenii, autorităţile americane au fost obligate să scoată de sub 
regimul „secret” si să le facă publice peste douăzeci de milioane de documente. Este 
cea mai bună cale de regenerare a democraţiei americane şi de scoatere a acesteia din 
zona de întuneric în care a fost împinsă de multă vreme.

Nu cred că greşesc prea mult dacă susţin că, în Statele Unite ale Americii, 
are loc un proces de trezire la realitate. Tot mai mulţi americani, mai ales din mediile 
culte, au ajuns Ia concluzia că, în cei 72 de ani care au trecut de la încheierea celui 
de-al doilea război mondial, S.U.A. au urmat o linie politică greşită. Acest lucru este grav.

Mă opresc la câteva adevăruri puse în evidenţă de către „Istoria nespusă a Statelor 
Unite”, împreună cu celelalte lucrări pe care le-am prezentat:

- nici Statele Unite şi nici omenirea, în totalitatea ei, nu au avut nevoie de 
războiul rece şi nici de cursa înarmărilor;

- istoria S.U.A. din secolul XX si începutul secolului XXI a fost deturnată, 
ascunzându-se adevărul sau falsificându-1;

- americanii vor ieşi din criza prelungită, declanşată în anul 2008, numai dacă vor 
recunoaşte adevărul;

- tentativa Statelor Unite de a transforma uriaşa lor supremaţie militară asupra 
lumii în avantaje economice s-a încheiat cu un eşec. Acţiunile vizând răspândirea 
democraţiei liberale cu ajutorul armatei au fost de-a dreptul dezastruoase;

- declinul societăţii americane se accentuează, iar soluţiile nu se întrevăd din 
nicio direcţie. Populismul lui D.Trump nu este o soluţie;

- prin comportamentul lor din ultimii 25 de ani, prin recurgerea excesivă la 
utilizarea forţei şi lanţul de conflicte pe care 1-au generat, Statele Unite au lezat pacea, 
stabilitatea şi securitatea lumii;

- în lumea contemporană va fi pace numai dacă Statele Unite vor fi obligate să se 
retragă din Europa Occidentală;

- experienţa secolului XX şi începtul secolului XXI demonstrează că americanii 
nu sunt apţi să conducă lumea. Aceasta pentru că civilizaţia nord-americană este 
imatură si înclinată spre violenţă;

- credinţa clasei politice din S.U.A., că numai industria militară poate salva 
economia americană de crizele economice ciclice, s-a dovedit total greşită. Tocmai 
cheltuielile militare au fost cele care au împins S.U.A. în actualul declin, în primele 
sale zile la Casa Albă preşedintele D.Trump a sporit cheltuielile militare ale S.U.A. cu 
54 de miliarde de dolari;

- şantajul nuclear american, practicat pe scară largă în anii războiului rece, nu 
a dat rezultatele scontate. Efectul acestuia a fost exact invers. A contribuit la proliferarea 
armelor nucleare, iar gradul de securitate al S.U.A. s-a diminuat, acestea devenind tot mai 
vulnerabile. Pe americani i-a ameţit iluzia puterii şi i-a lovit blestemul puterii;
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- diplomaţia americană, în anii războiului rece, a fost diplomaţia pistolului în 

ceafa”, dar nu orice pistol, ci unul atomic. D. Trump se arată decis să reînvie această 
diplomaţie;

- în lume nu există decât interesele americane. Toată omenirea trebuie să 
satisfacă aceste interese, ridicate la rang de valori universale;

-S.U.A. sunt „Cetatea de pe deal” care vede mai departe decât toate celelalte 
„Cetăţi” şi de aceea trebuie să conducă lumea. Mare iluzie.

S-au mai tras şi alte concluzii, unele chiar îngrijorătoare, dar mă opresc aici.
Eu nu cred că Statele Unite au mers pe o „cale greşită” în cursul secolului XX şi 

începutul secolului XXI. Cred că S.U.A. au mers pe calea normală pe care au mers toate 
puterile imperiale din istoria lumii.

S.U.A. au cucerit, au prădat şi au convertit, ca toate cele 67 de imperii care 
s-au perindat de-a lungul mileniilor, înaintea celui american.

Statele Unite s-au născut imperiu şi s-au comportat ca un imperiu, pe toată durata 
exisenţei lor, din 1776 până în 2017. Tot aşa se vor comporta şi de acum înainte.
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