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EDITORIAL

O NOUĂ CONFIGURAȚIE A UNUI 
IDEAL CARE NU EXISTĂ? 

A NEW CONFIGURATION OF AN 
IDEAL THAT DOES NOT EXIST?

Gheorghe VĂDUVA

Rezumat

Poate că este încă prea devreme sau, poate, prea târziu să 
punem și să ne punem o astfel de întrebare. Dar, așa cum o dovedesc 
mileniile de civilizație a oamenilor pe planeta Pământ, ea este nu 
numai posibilă, ci și necesară. Fie doar și pentru generarea unei 
reflecții privind condiția umană,  condiția comunităților umane și 
a societății oamenilor. Și chiar dacă orice sistem și orice proces se 
îndreaptă inevitabil spre finalul său, care poate să însemne moarte, 
dispariție sau năruire, dar și devenire sau transformare, iar acest 
lucru face parte din acel adagiu cunoscut de când e lumea – tot 
ce există merită să piară –, noi, oamenii, trebuie să știm ce, de ce 
și cum, când, unde și, mai ales, prin ce maieutică. Dar, dincoace 
de dimensiunea holistică a oricărei dispariții sau deveniri, există 
analiza endogenă de sistem și de proces, de securitate și, prin 
urmare, de risc endogen și exogen. Oamenii au dreptul la reflecție, 
pentru a ști și a înțelege dacă societatea și, implicit, comunitatea în 
care trăiesc vor fi prospere sau dezastruoase, vor dispărea sau se 
vor transforma. Această trebuință existențială și cognitivă dăinuie 
de când e lumea și va exista cât va exista omenirea.  

Cuvinte-cheie: existență; devenire; transformare; dezastru; 
cunoaștere;

Abstract

Perhaps it is still too early or maybe too late to ask and 
ask ourselves such a question. But, as the millennia of civilization 
of humans on the planet Earth prove, it is not only possible, but 
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also necessary. It is just for generating a reflection on the human condition, 
the condition of human communities and people’s society. And even if any 
system and process is inevitably heading towards its end, which can mean 
death, disappearance or disappointment, but also becoming or transforming, 
and this is part of that known adage from the world - everything that is worth 
it we perish - we, people, need to know what, why and how, when, where, 
and especially by what means. But because of the holistic dimension of any 
disappearance or becoming, there is endogenous system and process analysis, 
security, and therefore endogenous and exogenous risk. People have the right 
to reflection, to know and understand whether society and, implicitly, the 
community in which they live will be prosperous or disastrous, will disappear 
or become transformed. This existential and cognitive need persists from the 
world and will exist as humanity will exist.

Key words: existence; making; transformation; disaster; knowledge;

Résumé

Peut-être est-il encore trop tôt ou peut-être trop tard pour poser et 
se poser une telle question. Mais, comme le prouvent les millénaires de la 
civilisation humaine sur la planète Terre, cela n’est pas seulement possible, 
mais également nécessaire. C’est juste pour générer une réflexion sur la 
condition humaine, la condition des communautés humaines et la société des 
personnes. Et même si un système ou un processus se dirige inévitablement 
vers sa fin, ce qui peut signifier mort, disparition ou déception, mais aussi 
devenir ou se transformer, et cela fait partie de cet adage connu du monde 
entier - tout ce qui en vaut la peine nous périssons - nous, les gens, devons 
savoir quoi, pourquoi et comment, quand, où et surtout par quels moyens. Mais 
en raison de la dimension holistique de toute disparition ou de tout devenir, 
il existe une analyse des systèmes et des processus endogènes, une sécurité et 
donc un risque endogène et exogène. Les personnes ont le droit de réfléchir, 
de savoir et de comprendre si la société et, implicitement, la communauté 
dans laquelle elles vivent seront prospères ou désastreuses, disparaîtront ou se 
transformeront. Ce besoin existentiel et cognitif persiste du monde et existera 
comme existera l’humanité. 

Mots cléfs: existence; faire; transformation; catastrophe; la connaissance;

Ce a fost și cam cum a fost

Finalul mileniului doi și debutul mileniului trei nu sunt doar o trecere 
comună de la pasul milenar doi la pasul milenar trei. Și aceasta nu pentru 

EDITORIAL
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că, vreme de o mie de ani, s-a spus și s-a tot spus că anul 2000 va fi catastrofic 
și va marca sfârșitul lumii. Și nici pentru că ar fi existat sau că ar fi putut exista 
semne, contra-semne, para-semne sau certo-semne că a trebuit sau că ar fi trebuit să 
se întâmple ceva, că oamenii nu merită efectiv să continue să trăiască pe o planetă 
căreia îi transformă resursele în nimic, existența fizică într-o infrastructură procesată 
contra-naturii, viața în moarte și moartea aproape în orice. Nu, nu pentru asta. Omul 
este o ființă gânditoare, o ființă care trăiește, deopotrivă, în spațiul fizic și în cel 
virtual, în sine și în afara sinelui, adică în comunitate și în afara comunității, pe 
planetă și în Univers, în concret și în abstract, în real și în ideal și cam oriunde îl duc 
mintea, împrejurările, interesul și creierul. 

Uneori, această ființă inteligentă și tenace se comportă ca și cum ar fi un 
produs al Pământului care înnobilează pământul, în sensul că omul sfințește locul, 
alteori ca o bacterie, când bună când rea, sau ca un venetic cosmic și extraterestru, 
venit cândva aici, cine știe de unde, cum și din ce motiv, chitit să consume cât mai 
repede resursele de apă, de aer, de minerale și de care or mai fi, după care să-și ia 
tălpățița spre o altă exoplanetă, precum o fac pe pământ lăcustele. Putem să credem 
și asta despre noi și despre strămoșii noștri, de vreme ce naturii nu-i prea convine ce 
îi facem noi, oamenii, și, atunci când nu întreținem ce am făcut, mama natura, rapid 
(adică în câțiva ani, în câteva zeci de ani, în câteva secole sau în câteva milenii) rade 
tot ce am făcut noi și ei nu-i este de niciun folos. 

Totuși, omul reușește să suprapună, peste natura Terrei, propria sa natură, să 
acoperă, încet dar sigur, uscatul cu infrastructuri convenabile lui și dezastruoase 
pentru natura-mamă, sau de care o fi etc. Dacă se va continua așa și nu va interveni o 
catastrofă care să-i transforme pe oameni pur și simplu în îngrășământ pentru scoarța 
Terrei, probabil că, la finele mileniul trei, sau chiar mai devreme, întreaga suprafață a 
planetei va fi acoperită cu cuiburi de beton, fier și sticlă, de compozite și ce va mai fi 
nevoie pentru pohta ce-o vor pohti oamenii, cum ar spune un cronicar care n-a uitat 
complet de înaintașii lui. Și nici de urmașii urmașilor... 

Oamenii s-au organizat în comunități, iar comunitățile de azi, sau cel puțin cele 
care au ajuns până azi s-au organizat în țări, fiecare dintre aceste țări fiind, deopotrivă, 
un rod al unor determinări obiective și subiective, voluntare și involuntare, găsite, 
acceptate, create sau impuse și un produs al unui modus cognoscendi. Cert este că, 
la o analiză atentă, se va constata că oamenii – acest potențial intelectual inteligent 
nedegradabil – au creat valori foarte importante pentru ei și comunitățile lor, iar 
aceste valori s-au constituit în sisteme de valori, sistemele în patrimonii, patrimoniile 
în culturi, culturile în civilizații, civilizațiile în temelii. Valorile, sistemele de valori, 
patrimoniile, culturile, civilizațiile și temeliile sunt suporturile sedentare ale naturii 
umane, ale ființei umane, iar ființarea ființei umane, atât în interioritatea ei infinită, 
cât și în exterioritatea ei nesfârșită, își extrage determinările și resursele din aceste 
temelii, așa cum copacul își extrage seva din pământ, și energia necesară suporturilor 
de creație, de dezvoltare și de devenire din lumina cogniției, din cea a Soarelui și din 

EDITORIAL
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cea a Universului. 
Interioritatea și exterioritatea ființării, generarea informației, ca monadă a 

construcției cognitive și plămădirea trebuinței cognitive, ca trebuință intelectuală 
superioară, necesară generării cogniției și, pe această bază, a motivației acțiunii 
umane, sunt componente ale unui modus vivendi al oamenilor pe planeta Pământ și, 
prin urmare, ale formării și susținerii interesului, ca motiv al acțiunii umane eficiente. 
Și chiar dacă o astfel de procesualitate este complexă, continuă și nelimitată, deci 
fără embargo-uri și fără putința de a o opri vreodată, ea are nevoie de neuroni și de 
sinapse, deci de noduri de rețea și de rețele, de furci caudine și de sancțiuni, atunci 
când o ia razna. 

La ora actuală, țara este unitatea de bază a civilizației hominienilor de pe 
Terra, așa cum, spre exemplu, familia este identitatea din care se generează ființa 
umană și omul pregătit să trăiască în mediul natural și în cel al oamenilor, batalionul 
este unitatea de bază a armatei, întreprinderea (firma), unitatea de bază a economiei, 
școala, unitatea de bază a educației etc.

Cel puțin așa a fost până acum. Și se pare că așa ar fi logic să fie și în 
continuare. Numai că, între timp, au intervenit mutații care generează noi presiuni și 
noi elemente de risc în arealul de existență și de ființare al ființei umane. 

Probabil că, la începutul începuturilor – cel puțin pentru perioada din istoria 
planetei pentru care s-au găsit dovezi arheologice –, comunitățile umane s-au format 
în zone cât de cât protejate, cu resurse vitale (apă, hrană, mediu favorabil) și mijloace 
de securitate și apărare împotriva pericolelor și amenințărilor din acele vremuri.  

Se pare că, încă de la început au existat două tipuri de comunități ale oamenilor: 
- cele care au avut norocul să se nască în zone fertile, protejate de natură, cu 

adăposturi, resurse de apă și de hrană abundente; 
- cele care n-au avut acest noroc și au apărut în zone geografice fără resurse 

suficiente (sau au ajuns într-o astfel de situație, datorită, spre exemplu, deșertificării 
unor ținuturi și numeroaselor schimbări climatice și de natură geofizică etc.) și care 
au fost nevoite să caute zone mai prielnice fie pentru a se statornici acolo, fie pentru 
a lua de acolo (a prădui) mijloacele necesare și a se întoarce în locurile natale. 

Din prima categorie s-au generat populațiile sedentare, caracterizate de 
filosofia spațiului plin, a spațiului cu resurse și adăpost. Din cea de a doua s-au 
generat populațiile migratoare războinice, caracterizate de filosofia spațiului gol, a 
spațiului fără resurse și de trebuința de a căuta în altă parte resurse, fie pentru a se 
stabili acolo și a deveni populații sedentare, fie pentru a-i prădui pe sedentari, în 
situația în care acele locuri erau ocupate de aceștia. 

Din populațiile sedentare autentice au rămas, probabil, foarte puține comunități 
pe planetă. Una dintre acestea este și poporul român. Și chiar dacă, așa cum scrie 
Gérard Chaliand în studiul introductiv la lucrarea, de peste 1500 de pagini, Anthologie 
mondiale de la stratégie, d’origines jusqu’au nucléaire, „antagonismul fundamental 
al secolului al IV-lea î.e.n., până în secolul al XIV-lea, la scara continentului 

EDITORIAL
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eurasiatic, este cel între nomazi și sedentari”1, iar confruntarea a fost câștigată de 
sedentari, timpul și desfășurările de forțe, mijloace și acțiuni au schimbat nu numai 
datele problemei, ci au generat și efecte noi, unele dintre ele foarte complexe. Se pare 
că, în acest interval de timp, cele mai puternice țări din Europa și chiar din lume – și 
ne referim îndeosebi la cele care alcătuiesc osatura strategică a lumii occidentale și, 
deci, fundamentele acestui tip de civilizație, considerată cea mai avansată din lume – 
o constituie populațiile migratoare războinice din arealul eurasiatic, care au acaparat 
teritoriile vestice ale platformei euro-asiatice, fiind nevoite ca, pentru o lungă perioadă 
de timp, să se oprească aici, din cauza Oceanului. Dar, după distrugerea Imperiului 
Roman și, ulterior, după descoperirea mijloacelor necesare traversării oceanului, 
aceste populații au continuat să caute resurse în întreaga planetă, distrugând, practic, 
civilizațiile existente acolo și acaparându-le resursele. 

Cu alte cuvinte, bătălia pentru resurse a existat dintotdeauna și a fost 
continuată și amplificată în fiecare epocă istorică, astfel încât, Occidentul, folosind 
resursele întregii planete, a prosperat, în timp ce restul lumii a devenit, în mare 
măsură, servitorul acestui Occident totdeauna inovator, acaparator de creiere, nesătul 
și conflictual. De aici nu rezultă că restul civilizațiilor ar fi fost ușă de biserică, ci 
doar că bătălia pentru resurse a fost totdeauna câștigată de occidentali. Și cam așa se 
întâmplă și azi. 

Cele două războaie mondiale, ale căror cauze, scopuri și obiective nu sunt 
cunoscute pe deplin nici acum, au arătat adevărata față a acestei lumi dominată de 
civilizația occidentală. Numeroși specialiști în analiza fenomenelor care s-au produs 
în lume au remarcat că, de fapt, aceste războaie – care n-au soluționat nimic din 
uriașul arsenal al acestui tip de conflictualitate, ci, dimpotrivă, au amplificat-o și mai 
mult – au arătat, într-o cheie extrem de dificil de descifrat, care este adevărata față a 
acestui sens în care evoluează lumea. De unde și o întrebare extrem de simplă și, în 
același timp, extrem de grea: Care este esența acestei lumi?

Omul nu iubește animalele de pradă, dar el este cel mai mare și mai sofisticat 
predător de pe această planetă: El este cel care ucide fără milă orice vietate care îi 
asigură proteinele necesare, mai mult, îmblânzește și chiar creează vietăți pentru a fi 
ucise și a-și asigura astfel hrana. Și tot el distruge o parte din flora planetei, tot pentru 
a-și asigura confortul culinar și sentimentul puterii asupra lucrurilor. Și nimeni nu-l 
trage la răspundere pentru asta. El nu dă socoteală nici naturii, nici lui Dumnezeu pe 
care îl invocă în tot ce face sau nu face, ci doar altui om care, pe treapta ierarhică, îi 
este superior. 

Omul a creat un sistem economic prin care folosește la discreție resursele 
planetei, desigur, în detrimentul planetei și al altui om, un sistem financiar care îi 
asigură accesul la ce dorește el, un sistem de sisteme, de procese și de ce o mai fi, 
pe care-l folosește pentru a subjuga și chiar pentru a distruge alt om, pentru a-i lua 
resursele și a-l face slugă. Toate principiile pe care le-au proclamat până acum cei 
1  Gerard Chaliand, Anthologie mondiale de la strategie, Robert Laffont, Paris, 1990, p. XIX
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care au confiscat puterea n-au fost și nu sunt altceva decât modalități care justifică 
inegalitatea, inechitatea, dominanța, proclamând sus și tare egalitatea, fraternitatea, 
libertatea, democrația, drepturile omului și toate celelalte sloganuri care împânzesc 
tot ce există. De fapt, principiile, legile și normele slujesc doar pe cei care le emană 
și asigură, celor care se consideră a fi în drept să impună celorlalți un anumit 
comportament, accesul la putere, influență, resurse și confort.

Ei, bine, în această construcție paradoxală, benefică pentru unii și distrugătoare 
pentru alții, omul este obligat să-și accepte o soartă hotărâtă de alt om, dar pusă pe 
seama lui Dumnezeu. 

În urma Primului Război Mondial, s-a constituit Liga Națiunilor – pentru că, 
abia în urma acestei conflagrații, unele dintre imperii au dispărut, iar identitățile 
naționale, constituite de-a lungul istoriei au devenit independente, suverane și legitime 
–, care trebuia să asigure egalitatea între națiuni, suveranitatea și independența 
statelor, libertatea și dreptul la o viață liniștită. 

Dar, la umbra noilor reglementări și ale noului modus vivendi, s-a pregătit 
următorul război. Tot mondial. Există mii de opinii și de analize pe tema cauzelor, 
condițiilor și împrejurărilor în care s-a pregătit și izbucnit acesta, dar finalul celui 
mai mare dezastru al societății umane de pe planeta Pământ (desigur, din perioada 
cunoscută) n-a rezolvat niciuna dintre marile probleme ale omenirii și nici n-a 
făcut posibile crearea unor premise pentru găsirea unor soluții care să scoată lumea 
din propria-i conflictualitate. Pentru că, o astfel de conflictualitate este favorabilă 
creării și justificării politicilor și strategiilor de dominanță politică, economică, 
socială și strategică, iar puterea nu avea, nu are și nu va avea niciodată vreun interes 
de schimbare a acestei paradigme. Deși doctrina proclamă sus și tare, prin toate 
mijloacele posibile, drepturile omului, egalitatea de șanse, egalitatea în fața legii și 
a lui Dumnezeu, realitatea emanată de cei care au generat o astfel de doctrină este 
cu totul alta. În numele dreptății, egalității, libertății și democrației, al drepturilor 
omului, al nediscriminării și egalității de șanse, mai puțin de zece la sută din 
populația planetei deține cât dețin ceilalți 90 la sută. Bogăția și sărăcia nu se află 
într-un echilibru, ci sunt polarizate. 

Occidentul, prin mijloacele democrației și drepturilor omului, își asigură, de 
un mileniu, puterea, accesul la resursele planetei, finanțele și mijloacele utile pentru 
a perpetua o astfel de situație. Orice încercare de instaurare și legitimare a egalității 
și echității umane a fost mereu înăbușită, în numele acestor idealuri, chiar de cei 
care le creează și le proclamă. Toate teoriile care s-au aflat la baza unei societăți în 
care oamenii să fie cu adevărat egali au fost reformulate sau, în orice caz, aplicate 
după bunul plac al celor puternici. În Grecia antică, acolo unde a apărut asocierea 
cuvintelor demos și kratos, erau egali între ei doar cetățenii, adică negustorii, militarii 
și proprietarii de pământuri. Sclavii și străinii, spre exemplu, nu erau cetățeni, nu 
puteau fi egali cu cetățenii și, deci, puterea poporului era, de fapt, puterea aristocrației, 
a celor puternici. Aceștia nu munceau fizic (munca fizică era rezervată sclavilor și 
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animalelor), ci doar filosofau, se întâlneau în agore și făceau legi. 
Nici prin alte părți nu a existat vreodată vreo egalitate între oameni. E drept, 

un om nu este identic cu celălalt. Fiecare om este, în felul lui, unic și irepetabil pe 
planeta Pământ și în Univers. Nici la indienii americani, nici la incași, nici la azteci, 
nici la daci, nici la huni, nici la popoarele turcice, nici la romani, nici la mongolii 
lui Gingis Han, nici în triburile din Amazonia, nici aiurea, nicăieri pe Terra, nici 
măcar în perioada socialismului, în țările în care a existat un astfel de sistem politic, 
nu s-a realizat vreodată acea egalitate și acea echitate între oameni, proclamată atât 
de vocal în toate colțurile planetei. Dimpotrivă, s-a făcut tot ce a fost posibil, ca 
oamenii să-și accepte condiția și soarta,  așa zice legea divină, cum cere Dumnezeu, 
în numele căruia se proclamă, ca lege supremă, bogăția și sărăcia, ierarhia socială, 
umilința, supușenia, acceptarea sorții și speranța de răsplată pe lumea cealaltă. 

Toate încercările unor oameni iluștri de a elabora concepte, teorii și de a genera 
experimente cu privire la egalitatea socială și echitatea între oameni și comunități au 
fost sortite eșecului. Mai mult, nimeni, nicăieri, n-a pledat vreodată convingător și 
tenace pentru emanciparea prin educație, pentru accesul la cultură, pentru dreptul 
sacru la egalitate. Țările puternice le-au subjugat totdeauna pe cele care n-au reușit să 
se apere, mai ales pe cele care dețineau resurse naturale, transformându-le fie în țări 
vasale, fie în țări așa-zise partenere, fie incluzându-le în componența unor imperii, 
supunându-le unor agresiuni complicate și sofisticate, în numele emancipării lor, al 
democrației și progresului. 

La ora actuală, țările sunt, deopotrivă, identități patrimoniale și entități în curs 
de consolidare sau, dimpotrivă, identități atacate de corporații, de marea finanță, de 
grupuri de interese, de fel de fel de rețele, astfel încât ele să nu poată ajunge niciodată 
la o maturitate deplină, la o construcție monolitică, integrală, indisolubilă, care să nu 
mai poată fi divizată și care, împreună cu alte țări, să formeze ansambluri monolitice, 
perfect armonizate, capabile să înfrunte provocările viitorului și să asigure păstrarea 
și dezvoltarea patrimoniului, supraviețuirea, prosperitatea, libertatea și securitatea 
cetățenilor lor.  

Principalele etape ale formării și consolidării statelor de drept sunt, în opinia 
noastră, următoarele: 

1) Etapa formării conștiinței de sine, a conștiinței identitare a comunității și a 
idealului; 

2) Etapa frontierei-linie care identifică, definește, consolidează, impune și 
opune;

3) Etapa dezvoltării și punerii în aplicare a conceptului de identitate comunitară, 
teritorială, istorică, socială și culturală, rezultată din conștiința de sine și, în timp, 
crearea patrimoniului; dezvoltarea idealului de cetățean, de comunitate și de țară și, 
pe baza lui, a proiectului de țară; 

4) Etapa formării și consolidării structurii de rezistență a societății, bazată pe 
un patrimoniu consolidat și pe cultura identității, a idealului național și a proiectului 
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de țară;
5) Etapa națiunii, a împlinirii idealului național și a proiectului de țară;
6) Etapa holistică, a frontierei-suprafață (cea care face posibilă integralitatea 

economică, socială, culturală, securitară și cognitivă).
Ultima etapă, cea holistică, reprezintă realizarea unității depline, integrale, în 

care țara nu are nevoie de o frontieră-linie și de păzirea ei, ci ea însăși se prezintă ca 
un monolit impenetrabil, dar și ca o piatră care, devenind piatră, și-a epuizat, practic, 
acea tensiune interioară care i-a asigurat, prin secole, progresul pentru a ajunge aici. 
Odată ajunsă aici, ea are trei posibilități:

- epuizându-și energia de mișcare, pur și simplu, dispare, așa cum și planeta 
Pământ, după ce își va înceta activitatea geofizică, își va absorbi oceanele și fie se va 
pulveriza prin implozie, fie va deveni ca Marte, inertă sau se va transforma, probabil, 
într-un bolovan cosmic;

- intră în componența unei noi identități, prin unificarea cu identitățile statale 
vecine, care au ajuns la limita competenței identitare, în formula în care au existat 
până atunci și au nevoie de o nouă formulă și de un nou proiect;

- folosind potențialul uman (nedegradabil) care au propulsat-o până aici, trece 
la o nouă stare, reînnoindu-și idealul și elaborând un nou proiect de țară. 

Referindu-ne la acel proiect care se numește Uniune Europeană, constatăm, 
între multe altele, și următoarele:

- niciuna dintre țările membre ale Uniunii Europene nu a ajuns la etapa 
integralității depline și, pe această bază, la stadiul holistic, deci ultim, cel al 
integralității perfecte, care să genereze necesitatea unui nou ideal, a unei noi opțiuni 
și a unui nou orizont de așteptare (de aceea, cetățenii UE nu au, la ora actuală, un 
ideal comun, o idee care să-i anime pe toți, ci, dimpotrivă, nu se înțeleg în mai nimic 
și fac fel de fel de mișculații pentru a se situa cât mai bine în folosirea resurselor și 
a mijloacelor financiare); 

- situându-se pe diferite trepte de dezvoltare, țările care au aderat la Uniune 
sunt situate diferit în noua identitate, iar diferențele dintre ele sunt mult prea mari, 
ca și mentalitățile, pentru a permite o reuniune pe bază de trăsături comune și, în 
același timp, pe bază de diferențe; ar fi ca și cum două sau mai multe roți dințate ar 
avea dinți cu pas diferit, fiind imposibilă asamblarea lor într-un mecanism funcțional 
(totdeauna marile puteri vor gândi și acționa ca mari puteri, iar țările pe care ele le-au 
tutelat, le-au exploatat, sau chiar le-au inclus în componența lor, vor fi tratate după 
matricea seculară și nu după ceea ce se scrie prin tratatele de constituire și prin o mie 
de alte documente e tot felul;

- sistemele de valori, patrimoniul fiecărei țări, dimensiunea istorică, 
mentalitatea, istoria, conflictele nerezolvate în trecut, dezvoltarea economică inegală 
și multe altele fac aproape imposibilă integrarea normală, lineară și fără sincope 
și, de aceea, Bruxellesul se pare că apelează și va apela și în continuare la politica 
impunerii, a monitorizării, a discriminării, a vitezelor diferite etc., adică exact la 
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politica imperială care a precedat constituirea națiunilor și a continuat, chiar și în 
timpul formării și consolidării națiunilor, o politică de tip imperial (îmbrăcată în 
haine vopsite democratic).

Desigur, de aici nu rezultă că nu este necesară o Uniune Europeană, dar 
faptul că aproape fiecare țară din Europa are un trecut milenar, un parcurs dramatic 
și o identitate forte puternică și nepermisivă, reprezentând, de fapt, o identitate 
civilizațională specifică, cere un alt proiect, un alt construct, un alt parcurs. Noi 
suntem convinși că, dacă se va continua să se treacă cu buldozerul peste două mii de 
ani de cultură, de experiență și de viață, peste sistemele de valori ale fiecăreia dintre 
țările europene angajate în acest proiect, Bruxelles-ul hotărând totdeauna ce, de ce și 
cum, atunci Uniunea nu va fi nici un imperiu pe deplin german, nici un dualism sau 
amalgam de tip austro-ungar, nici un imperiu napoleonian, ci mai degrabă o Uniune 
de tip sovietic și nici măcar una de valoarea integrativă, hei-rupistă și buldozeristă, 
așa cum a fost sau cum a mai fost. 

Cerințele formulate de Bruxelles și îndeplinite ad-litteram și prostește de 
conducerile oarbe de la București n-au făcut altceva decât să distrugă economia 
României, să dea frâu liber corporațiilor mâncătoare de resurse, tratatelor de spoliere 
a bogățiilor țării, politicilor de umilire a populației, migrației masive a unei populații 
sedentare milenare, adică unui dezastru care nu a existat niciodată în această țară, 
nici măcar pe vremea imperiilor sau a celor două războaie mondiale. 

Și asta în condițiile în care niciuna dintre țările europene nu și-a rezolvat 
pe deplin nici problemele interne, nici pe cele frontaliere, nici pe cele care privesc 
proiectul de țară, nici pe cele ale minorităților (care vor să fie suverane, independente, 
alipite la alte țări etc. etc, nici pe cele religioase, nici pe cele ale migrației, nici pe cele 
ale educației, nici pe cele umanitare, nici pe cele ale păstrării, în spațiul național, a 
potențialului intelectual, singurul nedegradabil pe planeta pământ și în fiecare țară în 
parte și nici vreuna dintre provocările prezentului și cu atât mai puțin ale viitorului. 

România, membră, cu drepturi sfârtecate, controlate și monitorizate cu o 
„aparatură” neetalonată și ruginită, a Uniunii Europene, se află în una dintre cele 
mai dramatice situații din istoria ei milenară. Oficial, peste 4,5 milioane de oameni 
din forța de muncă înalt calificată sau calificată și chiar necalificată a țării (pentru 
că, în România, înainte de 1990, în afară de unii oameni care lucrau pământul, 
dar și aceștia stăpâneau ca nimeni alții acest meșteșug milenar, nu exista forță de 
muncă necalificată) a emigrat în Occident în căutarea unui loc de muncă, alte câteva 
milioane își fac veacul, mai mult pe afară decât în țară, la munci sezoniere sau la 
ce s-o găsi, unii chiar la furat, sistemul educațional s-a bulversat, căutând, ca orbul, 
modele peste tot și nicăieri și distrugând unul dintre cele mai performante sisteme de 
învățământ din Europa, în numele unor iluzii stupide etc.

Încă din primii ani de după1990, cine a avut ochi să vadă, urechi să asculte și 
creier să înțeleagă și-a dat seama că România se va întoarce (va fi „ajutată” și chiar 
obligată se se întoarcă) rapid la sapă de lemn, că tot ce a realizat în sute de ani va fi 
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distrus doar în câțiva ani. Atitudinea arogantă și disprețuitoare a Vestului față de țara 
noastră, marginalizarea ei vizibilă și umilitoare, tratarea uneia dintre cele mai bine 
educate populații din Europa ca fiind primitivă și coborâtă acum din copac și multe 
altele, distrugerea rapidă, încă din primii ani de după 1989, a sistemului financiar 
național, distrugerea marilor obiective industriale, a combinatelor de prelucrare a 
lemnului, care făceau minuni și exportau mobilă sculptată în toată lumea, a industriei 
petroliere (România fiind una dintre cele mai performante țări din lume în acest 
domeniu) și acceptarea gaterelor italiene și mai ales a drujbelor austriece care au ras, 
în câțiva ani, pădurile seculare ale țării și au devastat parcurile naționale, schimbând 
pur și simplu regimul pluvionar și, prin urmare, clima țării, fără ca guvernele stupide 
și antinaționale ale României post-decembriste să miște un deget, ci doar clamând 
sus și tare, în mod sinucigaș din punct de vedere politic și strategic, în fața unei 
populații decimate și lovite cumplit de ciuma portocalie sau de care o fi fost, că își 
face doar temele date de Bruxelles și de oricine altcineva, în afară de poporul român, 
popor alungat peste hotare, pentru prima oară în istoria sa milenară, umilit și tratat 
ca o zdreanță, ca un infractor, sau ca un nimeni. 

Faptul că România, care a fost înzestrată de Dumnezeu cu unul dintre cele 
mai fertile ogoare din Europa și chiar din lume, își înstrăinează pământul și importă 
70 la sută din alimentele pe care le consumă cei care au mai rămas prin țară, este nu 
doar cel mai stupid paradox, ci și cea mai teribilă și umilitoare înfrângere pe care a 
suferit-o vreodată acest popor sedentar, statornic, inteligent, cumpătat și răbdător, 
acum divizat, prostit, rănit grav, umilit și batjocorit chiar de cei care îl conduc și îi 
cerșesc sau îi manipulează voturile. 

Și, în aceste condiții, chioara clasă politică din România mai are tupeul să 
apară pe sticlă, să rânjească mefistofelic în văzul națiunii și să se bată cu sine și cu 
nimeni, cu ochii bulbucați și sufletul plin de venin, fără să-și dea seama că nu face 
altceva decât să târască România într-o prăpastie. 

Desigur, nu este chiar cu totul și cu totul nou ceea ce fac acești clonați 
politicieni, azi. Tot așa s-au petrecut lucrurile și între cele două Războaie Mondiale, 
în care Marea Unire a fost sancționată cu rapturile teritoriale din 1940, hotărâte la 
Vinea, tot la Viena...

În acest timp, hoarda de postaci, de anarhiști, de nimeni ridicați de cei interesați 
la rang de cineva, atacă de-a valma, cu tricolorul în mână și înjurătura pe buze, tot 
ce există, bun sau rău, fie fără să înțeleagă nimic din ce se întâmplă, pentru că n-au 
nici cultura necesară, nici răbdarea, nici interesul și nici capacitatea să citească, să 
analizeze, să afle și să înțeleagă, fie crezând doar în ce li se spune. 

Sistemul educațional produce, în mare măsură, analfabeți, o parte dintre 
manuale sunt încurcate, lipsite de continuitate și de o structură logică, inteligibilă, 
o parte dintre dascăli sunt ei înșiși departe de standardele profesionale și lipsiți de 
aptitudinile și abilitățile pedagogice necesare acestei profesii delicate, de importanță 
vitală pentru o națiune și pentru omenire, în general, creierele fug încotro văd cu 
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ochii sau unde cred ele că le este mai bine, golind țara de materia ei cenușie, iar cele 
care mai rămân mor de prostia din jurul lor... 

Crearea și distrugerea suporturilor de plămădire a 
națiunii române

Anul acesta, 2018, anul Centenarului Unirii – Unirea fiind cea mai mare 
realizare a milenarului popor român, de după înfrângerea lui Decebal din anul 106, un 
fel de revanșă, de reparație, de reîntregire a unei inimi sfârtecate, a unui neam căruia 
i s-a înfipt un pumnal în inimă, dar care a supraviețuit și, așa, cu inima străpunsă, 
a ajuns la vindecare și reîntregire – ar fi trebuit să fie impresionantă, profundă și 
sensibilă. Sau măcar modestă, curată, de bun simț. Pentru că, pe frontispiciul ei și, 
deopotrivă, în profunzimile ei, se află crezul și idealul secular al unui popor, crucile 
din cimitirele eroilor, răbdarea, cumpătarea, străduința, stăruința, lupta generațiilor 
care au făurit-o și marea inimă română. Dar și aici, clasa politică și-a dat cu stângul 
în dreptul, o parte dintre oficialii puși la patru ace, dar lipsiți de creier și de inimă, au 
lăsat un gust amar, iar conducerea țării, în toate componentele ei, a fost incapabilă 
să prezinte României, de ziua centenarului reîntregirii ei, un proiect de țară, prin 
care să se urmărească identificarea și punerea în operă a interesului ei vital – cel 
de supraviețuire, de recâștigare a încrederii, de redobândire a controlului avuției 
naționale, a patrimoniului, de refacere, în condițiile date, a potențialului economic, 
de exercitare, într-o manieră inteligentă, bazată pe cunoașterea și valorificarea 
interdependențelor, a suveranității, desigur, în context european și euro-atlantic – 
sau măcar să reanime speranța și respectul față de memoria milioanelor de soldați 
care au murit pe câmpurile de luptă ale nației pentru suveranitatea, independența, 
securitatea, libertatea și prosperitatea poporului român și dăinuirea românescului pe 
pământul pe care s-a născut. 

Gangsterii politici de azi ai României, lipsiți nu numai de caracter, de suflet 
și de genialitatea de care sunt atât de departe, dar și de minimul de neuroni necesari 
pentru a înțelege cât de cât vremurile și a privi în mod conștient spre orizont, n-au 
făcut altceva decât să se dea în acel spectacol lamentabil care ne scârbește în fiecare 
zi și ne oripilează, până la starea de greață. 

Ei nu au înțeles niciodată și nu înțeleg nici acum că poporul român este 
un popor unitar, prin limbă și prin cultura sa ancestrală, adică prin obiceiuri, prin 
sistemele sale de valori perene, prin contopirea până la identificare cu arealul, 
prin filosofia spațiului plin, binecuvântat de Dumnezeu, că nu ei și nici înaintașii 
lor aroganți, conflictuali și unii dintre ei perverși și chiar trădători au format și au 
menținut unitatea spațiului românesc, ci poporul român, mai ales țăranii. Ei, țăranii, 
au fost dintotdeauna stâlpi de țară, ei au dat sufletul lor pământului și și-au extras 
seva din esența nobilă a acestui pământ. 

EDITORIAL
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În anii cât am fost acolo, la rădăcini, în satul meu de pe malul Oltețului, la 
sfârșitul unei zile de săpat, îmi lipeam nările de brazda încă proaspătă și mă umpleam 
de mirosul pământului. Sus, pe deal, în poienița din pădure, îmi lipeam urechea de 
iarba proaspătă și ascultam inima pământului. 

Învățătorul din sat și, ulterior, profesorii din ciclul doi, ne-au învățat temeinic 
limba română literară, literatura, gramatica, matematica, fizica, biologia, chimia, 
istoria, geografia etc., ne-au deprins să pregătim și să efectuăm un altoi pe un copac, 
pe un fir de trandafir, pe o viță de vie, ne-au învățat denumirile în limba română și în 
limba latină ale tuturor plantelor, păsărilor și animalelor din zonă și, mai ales, ne-au 
cultivat iubirea pământului, a satului, a semenilor și a țării. După absolvire, patru 
dintre noi au reușit, printre primii, la unul dintre cele mai renumite licee atunci, ca 
și acum – Liceul „Frații Buzești” din Craiova –, iar ceilalți, toți, au reușit cu brio la 
școlile tehnice sau profesionale la care au dat examen. Toți am ajuns oameni și am 
purtăm de o viață, în sufet și în inimă, acele învățături. 

Întregul sistem educativ din România, în toate timpurile, inclusiv în vremea 
socialismului, era axat pe învățare temeinică, așezată, pe valorile universale și 
naționale, pe formarea de caractere, pe cultura profundă, pe respectul muncii, al 
înaintașilor și al temeiniciei.

În cele din urmă, se reușise ca învățământul de toate treptele să fie complet 
gratuit, iar accesul la oricare dintre școlile și facultățile țării să fie liber pentru oricine, 
iar reușita să depindă în exclusivitate de capacitatea, posibilitățile intelectuale și 
rezultatele efective obținute la examenele de admitere și de absolvire. 

Au trecut peste șase decenii de atunci, dar eu, țăran dintr-un sat de pe malul 
Oltețului, uneori, în miez de noapte, cobor în spatele blocului în care locuiesc, îmi 
lipesc urechea de pământul dintre betoane și ascult... 

În anii 1990, în finalul unei epoci hulite azi, pentru prima dată în istoria 
multimilenară a spațiului românesc, întreaga populație era educată. Proiectul de 
care vorbește președintele României azi a fost realizat deja ieri și abandonat azi. 
Ieri, aproape toate instituțiile și întreprinderile statului erau și centre de educație 
permanentă, în care oamenii, cu mici excepții, ajungeau unde-i ducea capul, studiile 
aprofundate, voința, priceperea și înțelepciunea. Dincolo de sloganuri și de tarele 
politice ale vremurilor, fie ele capitaliste, nedefinite sau socialiste, educația era 
educație. 

Numai proștii, rău-voitorii, cârcotașii sau cei lipsiți de simțul realității și, mai 
ales, de caracter nu recunosc sau contestă uriașele realizări ale României în ceea 
ce privește sistemul educațional în ultimul secol de românism profund, autentic și 
modern.  

Și chiar dacă mai erau încă multe de făcut, fiecare român din această țară avea 
nu numai dreptul la educație, ci și posibilitatea să acceseze, fără nicio restricție, 
ci doar prin puterile și calitățile proprii, fără costuri, orice treaptă și orice formă a 
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acestui sistem educațional. 
De asemenea, până în primii ani de după 1990, serviciul militar era obligatoriu. 

Dar, cel puțin pentru România, el nu reprezenta o corvoadă, o acțiune gratuită și 
frustrantă, o închisoare, ci o școală, în care și prin care fiecare tânăr învăța și se 
antrena să-și apere țara, singurul loc de pe pământ unde ei, tinerii, ca români, își 
aveau casa, familia, strămoșii, rădăcinile, siguranța, valorile ancestrale și iubirea de 
neam. Armata reușea să facă din fiecare nu doar un luptător puternic și tenace, ci și 
un camarad de nădejde, un continuator al vitejilor care au durat, cu brațul și, adesea, 
cu prețul vieții lor, România, un om respectuos, călit, în măsură să-și asume, în mod 
conștient și responsabil, orice risc, să facă față oricăror provocări și să-și slujească 
cu devotament, în orice postură și în orice situație, țara. 

Prin acest tip de serviciu, toți bărbații țării și studentele din învățământul 
superior și nu numai primeau o educație profundă, în spiritul ordinii și disciplinei 
militare, folositoare atât în timp de război, cât și în timp de pace. Ei, bine, suspendarea 
serviciului miliar obligatoriu nu a fost nici substituită, nici compensată prin alte forme 
de educație întru apărarea țării, în formarea bărbăției, caracterului și rezistenței la 
greu. 

Formarea armatei naționale, în timpul lui Cuza și apoi, întrebuințarea ei în 
Războiului nostru de Independență de la 1877, au generat acel spirit militar unitar și 
patriotic atât de necesar oamenilor acestui pământ. Tinerii chemați la oaste au învățat 
să mânuiască o armă și să acționeze împreună în batalioane, regimente și divizii, 
să înțeleagă că toți sunt apartenenți ai aceluiași neam, al acestei țări, iar idealul lor 
și interesul lor vital trebuie să fie totdeauna unitatea, prosperitatea, securitatea și 
libertatea poporului român. 

Apoi, cu timpul, mai ales după 1989, acest spirit a fost atacat din toate părțile:
- indirect, dar extrem de virulent și de eficient, de corporații, care n-au nevoie 

de frontiere, ci doar de piețe și resurse pentru a-și spori avuția și bogăția; 
- de marea finanță, căreia nu-i pasă de țări suverane, ci doar de măsura în care 

pot obține clienți și pot crea datornici; 
- de neprietenii României;
- de revanșarzi și de toți cei care râvnesc, de secole la acest pământ. 
Iar cei care și-au asumat conducerea țării în aceste vremuri, în loc să slujească, 

să apere și să folosească noile oportunități pentru prosperitatea țării, au acceptat, 
ca niște simbriași fără ochi și fără minte, tot ce li s-a sugerat, li s-a cerut sau li s-a 
impus... 

Desigur, țara este membră a Uniunii Europene, a Alianței Nord-Atlantice și 
a numeroaselor organizații și organisme internaționale – ceea ce reprezintă o foarte 
mare realizare –, dar care nu rezolvă niciuna din problemele grave ale României 
și nici nu creează vreun suport pentru rezolvarea lor în viitor. Dimpotrivă, lipsa de 
viziune politică și strategică a celor care conduc România de trei decenii încoace, 
învrăjbirea populației și alungarea ei peste hotare, cedarea resurselor naturale cu care 
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a înzestrat Dumnezeu acest pământ al românilor, distrugerea mediului ambiant prin 
tăierea de către firme străine a pădurilor țării, ceea ce reprezintă o crimă și nu vreo 
afacere profitabilă pentru România, auto-detronarea ei din postura de specialistă 
de prim rang în industria petrolului, în industria textilă, în cercetarea științifică în 
domeniul agriculturii, reformarea continuă, absurdă și fără niciun orizont a unui 
sistem educațional adus, an de an, într-o cascadă de crize fără precedent și într-o 
cădere liberă în ceea ce privește calitatea, toate celelalte spuse și scrise de atâtea ori 
de către mii de observatori, analiști și specialiști, oameni cărora le pasă de soarta 
acestei țări, de adevărul istoric și de valorile națiunii, arată care este adevărul despre 
noua eră de democrație, libertate, haos și lipsă de orizont. 

Asta ne-am dorit noi de la noua eră, zisă liberală, democratică și prosperă? O 
nouă configurație a unui ideal care nu există?

EDITORIAL
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CARACTERISTICI ALE EDUCAȚIEI 
LA NIVELUL PRE-SECUNDAR

CHARACTERISTICS OF EDUCATION 
AT THE PRE-SECONDARY LEVEL 

Lect. univ. dr. Carmen Manuela CAZAN 

Rezumat 

Abordarea concretă a educației primare și preșcolare putem afirma că 
reprezintă  totalitatea experiențelor individuale şi sociale organizate, sau nu, 
de care beneficiază copilul în primii ani de viaţă. Aceste experiențe au rolul de 
a-l proteja pe copil, de a-l ajuta să crească şi să se dezvolte ca  fiinţă umană,  
prin achiziții fizice, psihice și sociale care să-i ofere o identitate şi o demnitate 
proprie. 

Achizițiile realizate de către un copil în această perioadă de vârstă 
reprezintă mai mult de jumătate din ceea ce va învăţa el în tot restul vieţii!

Cuvinte cheie: educație, copilărie, domenii, prioritate 

Summary 

The concrete approach to primary and pre-school education can be said 
to represent the total of individual and social experiences organized or not, 
which the child benefits in the early years of his life. These experiences have 
the role of protecting the child, helping him grow and develop as a human 
being through physical, mental and social purchases that give him his own 
identity and dignity. 

Acquisitions made by a child in this age range account for more than 
half of what he will learn throughout the rest of his life! 

Keyords education, childhood, areas, priority
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1. Importanţa educaţiei primare și preșcolare

Evenimentele educaționale oferite copiilor la vârsta timpurie pun bazele 
dezvoltării lor ulterioare şi au o importanţă covârșitoare atât pentru 

formarea capacităţilor intelectuale şi a competenţelor sociale, cât şi în vederea 
reducerii lacunelor informative-formative ce pot fi generate de către unele condiţii 
sociale şi economice defavorizante.

Într-un context al unei abordări holistice, educația copiilor de vârstă școlară 
și preșcolară este o parte a documentelor care garantează ocrotirea drepturilor 
copilului, contribuind la realizarea scopurilor formulate în Declaraţia Mileniului1, în 
septembrie 2000, referitoare la educația primară. 

Totodată, din perspectiva investițiilor și cheltuielilor, este mult mai eficient să 
se ia măsuri preventive şi să se acorde sprijin copiilor în perioada educației timpurii, 
decât să se intervină pentru a remedia consecinţele unor situaţii nefavorabile trăite 
de copii, pe durata maturizării. 

Un factor determinant al calităţii unei educații timpurii este considerat 
interacţiunea dintre copil şi persoanele cu rol educativ, care au grijă de necesităţile 
copilului. 

În cadrul unei educații timpurii de calitate, realizată de un personal calificat, în 
condiții materiale adecvate, copiii beneficiază de o îngrijire adaptată şi sigură, ceea 
ce constituie un suport și pentru părinţi.

2. Copilăria – o provocare a demersului educațional 

Copilăria este primul stadiu al dezvoltării și se caracterizează printr-un 
ritm intens de dezvoltare biologică, psihică și socială. Având la dispoziție jocul și 
jucăria, copilul trăiește într-o lume similară adultului, dar mult mai intensă și mai 
relaxată. Activitatea ludică ocupă cea mai mare parte a timpului copilului și îi oferă 
oportunități de dezvoltare și învățare. 

Câteva paradigme ale vârstei copilăriei sunt: 
– Copilăria reprezintă vârsta achiziţiilor fundamentale, acestea având o 

importanță covârșitoare în viitoarea adaptare și integrare a copilului în societate.
– Copilăria reprezintă una dintre perioadele marilor descoperirii. La vârsta 

de 3 ani, odată cu debutul educației preșcolare, orice copil iese, vorbind simbolic, 
din spaţiul familial şi descoperă  o lume interesantă în jurul său. O lume care îi oferă 
oportunități de explorare şi de cercetare, de descoperire și de adaptare, devenind, 
1 http://www.un.org/millenniumgoals/education.shtml (accesat la 20.10.2018)
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treptat, autonom și plin de inițiativă. 

– Copilăria reprezintă perioada primei socializări și totodată perioada 
conturării primelor elemente ale conştiinţei de sine. Stabilirea noilor relații în urma 
interacțiunii cu alți copii – colegi de grupă, cadre didactice, personal de îngrijire, 
facilitează procesul de autocunoaștere și duce la stabilirea unor limite și reguli. Astfel, 
copilul învață rolurile sociale și achiziționează patternurile interacțional-relaționale. 

Educatorii au misiunea de a corela două dimensiuni ale dezvoltării copilului: 
- idealul dezvoltării psiho-comportamentale la vârsta copilăriei, 
- configuraţia dezvoltării fiecărui copil în parte, ținând cont de realitatea 

condițiilor copilului .

Prezentăm, câteva caracteristici semnificative vârstei, cuprinse între 1 – 6 ani, 
pe 5 domenii de dezvoltare2, fără a avea pretenția că le enumerăm pe toate și, totodată 
atrăgând atenția asupra ritmurilor diferite de dezvoltare ale copiilor, în funcție de 
condițiile interne și externe ale învățării.

Tabelul nr. 1 Caracteristici semnificative ale vârstei între 1 și 6 ani

Domeniul/
Vârsta 1-2 ani 2-3 ani 3-4 ani 4-5 ani 5-6 ani

Motric - Merge înainte și  
înapoi.
- Încearcă să 
arunce mingea.
- Trage o jucărie 
după el, în timp 
ce se deplasează.

- Merge de sine 
stătător.
- Urcă şi coboară 
scările, treaptă cu 
treaptă, ţinându-se de 
balustradă.
- Loveşte o minge cu 
piciorul.
- Duce în braţe o 
jucărie mare.
- Începe să alerge. 
- Stă pe vârfuri.
- Aşază cel puțin 5 
cuburi unul peste altul.
-Întoarce pe rînd filele 
unei cărți.
- Mâzgăleşte cu un 
creion şi copiază 
o linie vertical/ 
orizontală.

- Sare cu ambele picioare. 
-Merge pe tricicletă, 
pedalând.
- Se balansează alternativ 
pe câte un picior.
- Aruncă/ prinde mingea 
cu amândouă mâinile.
- Înşiră mărgele mari 
pe o aţă.
- Colorează suprafeţe 
mari, chiar dacă depăşeşte 
conturul.
- Deşurubează şi 
înşurubează capacele 
sticlelor.

- Dezmembrează 
obiectele şi le 
asamblează.
- Copiază şi desenează 
contururi simple. 
-Desenul nu mai este o 
simplă mâzgăleală.
- Ţine creionul cu 
degetele.
- Folosește foarfeca.

- Merge de-a lungul unei 
linii subţiri.
- Merge pe vârfuri.
- Sare în faţă/ pe loc şi 
într-un picior.
- Aruncă mingea peste 
cap.

2 https://annetharesseconsulting.files.wordpress.com/.../prezentarea_scalei_portage1.pdf accesat la 20.10.2018
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Cognitiv - Obiectele 
sunt  puse  în 
corespondenţă cu 
cuvintele.
- Gândirea este 
dominată de 
timpul prezent, de 
“aici si acum”. 
- Gradul de 
atenţie variază 
permanent.

- Este curios să afle 
cum funcţionează 
lucrurile.
- Spiritul de observaţie 
este foarte bine 
dezvoltat.
- Începe să sorteze 
obiectele după formă şi 
culoare.
- Arată cu degetul 
imaginile cunoscute 
din carte, pe care le 
denumeşte.
- Cere să îi fie citită 
aceeaşi poveste de mai 
multe ori. 
- Le «citeşte» cărţi 
altor persoane.
- Aduce singur o  carte 
pe care vrea să i-o 
citească adultul.

-Percepţia. Percepe 
diferența dintre obiecte 
(înalt, îngust, mare,  
scund,  lat, mic).
-Știe că noaptea urmează 
după zi.
-Atenţia. Are atenţie 
voluntară stabilă în joc 
timp de 15 min.
-Memoria. Repovestește 
ceea ce a ascultat, în 
cîteva propoziţii scurte,  
coerente.
-Poate învăţa o poezie 
scurtă precum și formule 
de salut. 
- Imită  gesturile şi 
conversaţiile uzuale ale 
adulţilor.
-Gîndirea. Schemele 
mentale sunt în 
dezvoltare.
-Manifestă curiozitate 
intensă faţă de mediul 
înconjurător.
-Se dezvoltă inteligenţa 
practică, construind 
scheme mentale. 
-Imaginaţia. Cu ajutorul 
fanteziei  poate crea 
personaje şi evenimente 
fictive. -Trece cu uşurinţă 
de la real la fantastic (ex.  
spune că e un  personaj/ 
animal şi se comportă 
ca atare).

-Percepţia. Realizează 
comparația între 2 obiecte 
(mai lung, mai scurt).
-Sortează obiectele după  
mărime.
-Începe să se clarifice 
noţiunea de timp.
-Atenţia. Are atenţie 
voluntară stabilă: 20 min. 
în joc.
-Memoria.
Reproduce poezii din 
2 strofe (8 versuri)/  o 
melodie simplă.
-Recunoaşte forma 
obiectelor prin pipăit.
-Gîndirea. Numeşte 
obiectele cunoscute.
-Înţelege conceptul de 
numărare.
-Enumeră 3 elemente ale 
unei categorii.
- Înţelege contrastul între 
concepte.
-Grupează imaginile 
în  categorii generale 
(animale, flori).
-Identifică  4 culori.
-Explică o acţiune  simplă 
(Ce faci când iţi este 
somn?).
-Rezolvă probleme, 
abordându-le dintr-un 
singur punct de vedere.
-Imaginaţia. Are 
imaginaţie reproductivă.
-Desenează un om din 4 
elemente.
-Desenează o casă cu 
trăsăturile ei specifice.
-Pliază hîrtia după 
demonstraţie.

-Percepţia. Identifică 
pe un desen  4 poziţii 
spaţiale (sus, jos, faţă, 
spate).
-Sortează obiectele după 
culoare.
-Înţelege ordinea 
evenimentelor zilnice: 
trezire, îmbrăcare, 
programul de la 
grădiniţă etc.
-Atenţia. Are atenţie 
voluntară stabilă  30 min.
-Dovedeşte spirit de 
observaţie.
-Memoria. Reproduce cu 
uşurinţă şi plăcere poezii.
-Recunoaşte elemente 
omise de pe  desen 
incomplet.
-Gândirea. Numară pe 
degete sau cu obiecte de 
sprijin.
-Compară  2 imagini, 
identificând asemănări și 
deosebiri.
-Imaginaţia. Se 
costumează şi  joacă 
rolul unui personaj ireal 
sau real.

-Desenează un om din 6 
elemente (ex., cap, corp, 
membre, îmbrăcăminte, 
încălțăminte, păr).
-Desenează figuri 
geometrice  după model.

Limbaj şi 
comunicare

- Este stadiul 
cuvântului-frază, 
fiind importantă 
intonația 
cuvântului(ex. 
cuvântul 
bebe exprimă 
recunoașterea sa 
în oglindă sau 
contactul direct 
cu un alt copil).
- Spune 10 
cuvinte simple.

- Spune cel puţin 20 de 
cuvinte.
- Combină 2 cuvinte 
(ex. maşina roșie sau 
bebe doarme ).
- Apar întrebările: Ce 
este asta...? De ce…?
- Poate numi cel puţin 
6 părţi ale corpului.
- Ascultă și execută 2 
comenzi consecutive: 
Ia cana şi pune-o pe 
masă.

- Descoperă că poate 
verbaliza ceea ce face, 
comunicându-le celorlalți 
acest lucru.
- Cunoaşte 800-1000 de 
cuvinte.
- Foloseşte  adjective, 
pentru a descrie.
- Îi plac rimele și  poeziile 
scurte.
- Ştie să folosească 
atât forme de plural ale 
substantivelor şi verbelor, 
cât şi pronume personale.
- Poate răspunde unei 
cerinţe de genul: Du-te şi 
caută paharul şi pune-l 
pe masă.
- Întrebările au o orientare 
finalistă (ex., Pentru ce ? 
La ce foloseşte?).

- Vocabularul este format 
din aproximativ 1500 de 
cuvinte înţelese şi/sau 
pronunţate.
- Îi place să repete multe 
cuvinte şi cifre.
- Gramatica este în mare 
parte corectă.
- Foloseşte pluralul în 
vorbirea curentă.
- Participă la conversaţii.
- Povesteşte despre 
activităţile şi experienţele 
zilnice.
- Povesteşte secvenţial 
despre evenimente.
- Face comentarii 
relevante la poveştile care 
îi sunt citite.
- Scrie câteva
litere.
- Înţelege semnificaţia 
prepoziţiilor: sub, pe, 
înapoi, deasupra.

- Vorbirea este fluentă și 
coerentă.
- Lexicul numără 
aproximativ 2200-2800 
de cuvinte.
- Formulează propoziţii 
dezvoltate.
- Este caracteristică 
abundenţa întrebărilor.
- Recunoaşte majoritatea 
literelor alfabetului.
- Unii copii citesc cărţi 
pentru copii, scrise cu 
litere mari de tipar.
- Scrie litere ale 
alfabetului.
-Îşi scrie numele cu litere 
de tipar.
- Aduce argumente și îşi 
susţine punctul de vedere.
- Copilul este interesat 
teme de discuţie diverse.
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Socializare - Devine 
conştient că poate 
cere şi refuza 
anumite lucruri.
- Începe să 
conştientizeze 
că depinde de 
părinți, care îi 
oferă siguranţă şi 
putere.
- Creşte rezonanţa 
afectivă a 
copilului, 
devenind 
impresionabil, 
la reacțiile celor 
din jur.

- Face foarte multe 
referiri la propria 
persoană (ex. Mimi  
vrea apă).
- Apar schimbările 
de dispoziţie în 
funcție de satisfacerea 
trebuinţelor.
- Încearcă să-
şi controleze 
sentimentele, 
impulsurile şi acţiunile.
- Manifestă bucurie 
atunci când  se joacăcu 
alți copii.
- Zâmbeşte la 
complimente.
- Areaccese de 
generozitate faţă de 
persoanele pe care le 
place.
- Imită comportamentul 
adulţilor.
- Înţelege că este o 
persoană unică.
- Manifestă 
independenţă ăn 
activitate (ex. mănâncă 
singur, se îmbracă 
singur). 
- Este rezervat în 
absența persoanei de 
ataşament.
-Manifestă reacţii de 
apărare (Ex. ceaiul 
frige, îi este frig/ cald).
- Anxietatea de 
separare se acutizează.

- Începutul formării 
propriei identităţi.
- În relaţia cu
adulţii apare nevoia de  
autonomie.
- Îşi spune numele, vârsta, 
sexul folosind pronumele 
eu.
- Se diminuează 
anxietatea de separare față  
de părinte.
- Apare  dorinţa de a face 
plăcere părinţilor şi a le fi 
de folos.
- Începe să  înţeleagă o 
glumă.
- Apare vinovăţia şi 
pudoarea (eritemul de 
pudoare – înroşirea feţei).

- Știe adresa la care 
locuieşte.
- Își arată afecţiunea 
pentru cei din familie, 
pentru educatori şi pentru 
prieteni.
- Este gelos pe relaţia 
părinţilor.
- Se conformează 
cerințelor, normelor, 
regulilor.
- Empatizează cu cei din 
jurul său.
- Aşteaptă în timp ceva 
ce îşi doreşte: Vom merge 
afară după ce terminăm 
treaba.
- Are reacţii emotive 
(spaimă, mânie), dar fără 
profunzime.
- Are milă faţă de animale 
și jucării.

- Are preferinţe/  aversiuni 
față de anumite personae / 
activități.
- Preferă anumiţi copii 
din grupă.
- Este sigur pe sine.
- Are autocontrol,  îşi 
temperează reacţiile.
- Are o libertate 
controlată.

Autoservire - Mănâncă 
independent cu 
lingura la masă.
- Ține cana cu 
mâna și bea.
- Își pune și 
scoate căciula.
- Își pune și 
scoate șosetele.
- Utilizează olița 
singur.

- Utilizează un prosop 
pentru a se șterge, după 
ce s-a spălat. 
-Se poate îmbrăca 
singur cu unele haine 
simple.
- Folosește șervețele 
pentru a se șterge. 
- Utilizează furculița 
pentru a mânca 
bucățele deja tăiate.

- Mănâncă singur. 
- Își poate șterge singur 
nasul. 
- Își încheie/ descheie 
nasturi mari la obiectele 
personale. 
- Se spală pe dinți 
utilizând mișcări corecte.

- Curăță utilizând o cârpă.
- Folosește tacâmurile 
într-un mod adecvat. 
- Se piaptană/ perie. 
- Nu are nevoie 
de supraveghere 
permanentă.

- Își alege îmbrăcămintea 
adecvată, în funcție de 
vreme și ocazie. 
-Se servește singur la 
masă. 
- Taie alimente moi 
utilizând un cuțit.
- Așază lucruri cu 
deosebită grijă. 

3. Nevoile copilului – prioritate a  educației 

Conceptele cu care operăm în cadrul mediului educațional sunt:
- nevoie – definită drept o stare a unei persoane care resimte o lipsă. Acţionează 

ca un semnal de alarmă şi solicită individului realizarea unor acţiuni pentru a fi 
satisfăcută.

- ataşament – reprezintă un tip de comportament prin care, o persoană se 
poate plasa şi menţine în proximitatea altei persoane. Ataşamentul copilului se poate 
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realiza atât faţă de o persoană care îl hrăneşte, îl îngrijește, îl ocrotește cât și faţă de 
o persoană cu care interacţionează şi cu care comunică la nivel emoţional, empatic.

- figură de ataşament – desemnează persoana care îngrijeşte și care 
interacționează,  într-un mod constant, cu copilul. Această persoană poate fi percepută 
de către copil ca o figură ce asigură stabilitate și echilibru, totodată ajutându-l să se 
angajeze în descoperirea mediului înconjurător (social și fizic). Mama este figura de 
ataşament pentru copii, de regulă.

În procesul de educație al copilului, nu întotdeauna se ține seama de nevoile 
copilului3, apărând comportamente neadecvate ale adulților, din jurul copiilor, cu 
consecințe grave în dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, de exemplu:

Vârsta 
copilului Nevoile copilului Comportamente neadecvate ale

adulţilor Consecinţe

1 – 3 ani • nevoia de susţinere 
emoțională din partea 
adultului ;
• nevoia de creștere a  
încrederii în sine;
• nevoia de acordare a  
independenţei;
• nevoia de joc, utilizând o 
diversitate de obiecte;
• nevoia de a se îngriji singur.

• atitudini  non-permisive, de 
genul, este prea mic, nu ştie, nu 
poate înţelege;
• lipsa de încredere în 
posibilitățile copilului (nu îl lasă 
să mănânce
singur, să se îmbrace singur);
• atitudini de supraprotejare și 
exagerare a îngrijirii;
• lipsă de reguli sau dimpotrivă 
reguli neadecvate vârstei şi 
puterii de înţelegere a copilului.

• copilul manifestă  
un comportament
de revoltă sau, 
dimpotrivă,  de 
obedienţă
exagerată;
•apare lipsa de  
neîncredere în sine și 
în propriile puteri;
• apar timiditatea 
excesivă, frica de a 
sta singur în cameră;
• se manifestă o 
relaţie de ambivalență 
cu adultul (respingere, 
dar și dependență).

3 - 5 ani • nevoia de a împărtăşi 
experienţe şi sentimente cu 
cei din jur, adulţi şi copii;
• nevoia de a fi partener în 
dialog;
• nevoia de a avea prieteni;
• nevoia de feedback pozitiv, 
de apreciere din partea 
celorlalți;
• nevoia de fabulaţie;
• interesul față de diferenţele 
sexuale.

• atitudine aspră, critică;
• atitudine nejustificată de 
hipercontrol;
• sancționarea  fabulaţiilor, fiind
considerate minciuni;
• evitarea unor subiecte tabu, din 
sfera de curiozitate a copilului.

• comportamente de 
rezistenţă;
• comportamente
de ascundere a 
adevărului (se simte 
judecat şi vinovat, 
fără a fi ascultat);
• refuzul dialogului, 
cu anumite persoane;
• teama de a nu fi 
pedepsit;
• apar reacţii 
exagerate de ruşine, 
de teamă, de 
timiditate.

3 https://annetharesseconsulting.files.wordpress.com/.../prezentarea_scalei_portage1.pdf accesat la 20.10.2018
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Vârsta 
copilului Nevoile copilului Comportamente neadecvate ale

adulţilor Consecinţe

5 - 6/7 ani • nevoia permanentă de
susţinere şi valorizare, din 
partea adulților cu care intră 
în contact;
• nevoia de a găsi un  model
social nou (trecerea de la 
grădiniță la școală);
• nevoia de a înţelege situaţiile 
conflictuale din jurul său, 
care sunt cauzele şi efectele 
acestor conflicte.

• lipsa de înţelegere a 
complexităţii vârstei;
• reacţii inadecvate la trăirile 
emoţionale ale copilului;
• suprasolicitarea copilului 
(activități suplimentare, teme);
• creșterea expectanțelor 
referitoare la rezultatele la 
învățătură.

• instabilitate 
emoţională crescută;
• stare de disconfort 
(oboseală excesivă, 
irascibilitate crescută, 
retragere în sine);
• perturbări relaţionale 
profunde (încălcarea 
permanentă 
a regulilor şi 
provocarea adultului);
• dezvoltarea  
suspiciunilor;
• instalarea unui 
sentiment de 
vinovăţie.

O educație proactivă anticipează nevoile copiilor, oferindu-le posibilitatea să 
își satisfacă nevoile emoţionale şi de iubire, prin asigurarea unui mediu protector 
care să le valorifice potențialul și care să le provoace dezvoltarea. Perioada optimă 
de însuşire a abilităţilor emoţionale și de dezvoltare a inteligenţei emoţionale, începe 
chiar în primii ani de viaţă. 

Experiențele din familie și experienţele din grădiniţă constituie prima şcoală 
a emoţiilor copiilor, întrucât în aceste medii ei învaţă să recunoască atât propriile 
emoţii, cât şi reacţiile celorlalţi la emoţiile lor, exprimarea facială a emoţiilor, 
modalităţi de răspuns la emoţiile celor din jur. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale 
la vârsta copilăriei contribuie la creşterea armonioasă şi echilibrată a copiilor, la 
consolidarea unor trăsături  de personalitate. 

Caracteristicile4 unui copil considerat inteligent din punct de vedere emoțional 
sunt:

• este conştient de trăirile/ emoţiile sale şi poate vorbi liber despre ele;
• recunoaşte emoţiile celor din jur și se adaptează rapid la acestea;
• este sigur pe el în activitățile desfășurate și cere ajutorul atunci când nu se 

descurcă;
• comunică uşor despre ceea ce îl interesează sau îl preocupă;
• ştie să comunice asertiv și persuasiv;
• este motivat intrinsec– face diferite activități pentru că a  înţeles beneficiile şi 

utilitatea acestora pentru propria dezvoltare, nu pentru că i le solicită adulții din jur;
Altă dimensiune a unei educații de calitate pentru copii/ elevi este educaţia 

pentru sănătate5. Ea este cea care permite dobândirea deprinderilor sanogene 
4 https://annetharesseconsulting.files.wordpress.com/.../prezentarea_scalei_portage1.pdf (accesat la 20.10.2018)
5  http://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/program-educatie-sanatate.pdf  (accesat la 20.10.2018)



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(36)/201830

UNIVERS EDUCAȚIONAL
și integrarea lor în rutinele zilnice, dezvoltarea abilităţilor cognitive, sociale şi 
emoţionale ca suport pentru sănătate şi dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos.

Comportamentele sănătoase sunt învăţate social de către copii prin observarea 
şi imitarea adulţilor din jur. Alimentaţia corectă, interesul pentru mișcare și practicarea 
exerciţiilor  fizice sunt comportamente care se învaţă încă din familie şi care se 
consolidează prin educația din grădiniţă, încă din etapa timpurie de dezvoltare şi au 
un rol definitoriu în formarea atitudinilor, în activitățile ulterioare. Inițial, părinții/ 
familiile sunt principalii furnizori ai oportunităţilor de petrecere a timpului liber 
şi ai unei alimentări corecte și diverse. Ei sunt cei care conturează interesele și 
preferinţele copiilor prin atitudinile lor faţă de comportamentul alimentar şi față de 
mișcare,  faţă de practicarea exerciţilor  fizice,  prin întăririle şi reacţiile aversive pe 
care le exprimă.

La vârsta preşcolară, activitatea fizică este preponderentă, copiii având 
abilităţile motorii suficient dezvoltate şi fiind capabili să meargă pe o tricicletă, să 
urce scările, să meargă pe vârfurile degetelor, să sară peste un obstacol, să arunce 
şi să prindă o minge, să se îmbrace/ dezbrace singuri,  să folosească foarfeca, să 
deseneze sau să coloreze o imagine.

Se știe faptul că activitatea fizică are un rol esenţial în dezvoltarea fizică, 
cognitivă şi socio-emoţională a copilului. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă 
de activitatea fizică şi activităţile în aer liber reprezintă un bun predictor pentru 
practicarea sistematică a exerciţiului fizic în perioada imediat următoare, respectiv 
la vârsta şcolară şi adolescenţă.

Un important comportament preventiv care trebuie dezvoltat de timpuriu la 
copii este cel de autoigienă, care vizează atât igiena propriului corp, cât şi a spaţiului 
de joacă sau de locuit. Este important pentru copil să fie obișnuit de mic să fie curat, 
să își păstreze curate lucrurile, să curețe locul pe care l-a murdărit etc.

Alimentele şi servirea mesei reprezintă pentru preşcolari o altă oportunitate 
de a explora lumea înconjurătoare şi de a culege informaţii de la adulții din jur. 
Comportamentul alimentar în această perioadă de dezvoltare se caracterizează prin:

• curiozitate (întreabă de ce fructele și legumele au culori atât de diferite; sunt 
interesați să guste noi alimente);

• scop (mănâncă atunci când le este foame şi se concentrează asupra mesei, 
refuzând mâncarea când nu le este foame sau când nu le place mâncarea);

• fluctuanţă (apetitul copiilor creşte după perioadele de activitate intensă şi 
scade când sunt obosiţi; preferinţele culinare se pot modifica, odată cu descoperirea 
altor alimente, mai gustoase);

• dorinţa de companie (copiii doresc să mănânce împreună cu adulți sau alţi 
copii şi copiază,  preferinţele alimentare ale celor din jur).

La vârsta respectivă se declanșează culturalizarea intensă a comportamentelor 
alimentare. Alimentarea  nu se va mai reduce doar la satisfacerea unei nevoi vitale, 
ci este impregnată de o serie de ritualuri cu respectarea unor reguli și limite, fiind 
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foarte important  modul cum se realizează ea. Astfel, pe copil îl interesează aşezarea 
şi ţinuta la masă, utilizarea tacâmurilor, a paharelor, corelarea cu cei din jur şi 
respectarea regulilor generale de igienă. Să reamintim faptul că disconfortul afectiv 
influenţează apetitul şi participarea copilului la  servirea mesei.

Achiziții remarcabile se fac şi în domeniul culturalizării legate de îmbrăcare, 
igienă şi toaletă. Acest tip de conduite implică numeroase deprinderi, dar şi competenţe 
legate de decizia de a alege îmbrăcămintea în funcţie de o serie de factori, de a păstra 
curat, de a se spăla şi folosi toaleta. Până la sfârşitul perioadei preşcolare,  orice copil 
se va  adapta eficient prin constituirea unor seturi de deprinderi adecvate, dintre care 
amintim:  spălarea pe mâini şi pe dinţi, pieptănatul îmbrăcatul/ dezbrăcatul, strânsul 
jucăriilor etc. 

 Semnificative la această vârstă sunt şi aspectele legate de somn. Copilul se 
va opune să meargă la culcare, la ora stabilită, dacă în acel moment îl interesează 
relaţionarea cu ceilalţi, devenind  receptiv la ce fac adulţii și fiind acaparat de 
trăirea plăcerii jocului. Protestul faţă de mersul la culcare poate fi verbal, evaziv, de 
tergiversare, încărcat de tot felul de tranziţii  şi este dominat de necesitatea de a avea 
un fetiş (jucăria cu care doarme, perna preferată), de prezenţa unei persoane (mai 
ales mama), a unei surse de lumină (pentru somnul de noapte), de a avea linişte totală 
sau cu muzică, în surdină etc. 

Pentru a realiza integrarea copilului în sistemul de educație și dezvoltarea 
optimă a acestuia, cadrele didactice sunt interesate să stabilească o reală colaborare cu 
părinții/ familiile copiilor, prin care să cunoască toate aceste aspect ale personalității 
copiilor, în vederea valorizării lor în acdrul activităților de la grupă/ clasă. 

4. Construirea relațiilor de cooperare și colaborare cu 
familiile copiilor/ elevilor

Educaţia părinţilor6, concept nou recunoscut în țara noastră, face referire la 
faptul că părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, prin asigurarea nu 
numai a existenţei materiale, ci şi a unui climat familial adecvat din punct de vedere 
afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient să se ocupe 
doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli 
zilnice etc.), ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea 
sentimentului de apartenență. De aceea, este recomandat să venim în întâmpinarea 
nevoilor familiilor de a își cunoaște și sprijini copiii.

Pentru a realiza o bună colaborare și cooperare cu familiile copiilor/ elevilor 
putem formula următoarele recomandări către cadrele didactice:

 Ajutați părinții să-şi cunoască copilul;
 Recomandați-le să consulte specialiști, în eventualitatea unor tratamente 

6  http://www.unicef.ro/publicatii/educatia-parintilor/ (accesat la 20.10.2018)
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terapeutice, profilactice, psihoterapeutice;

 Oferiți sprijin informativ cu privire la felul în care să interacționeze cu 
copilul;

 Susțineți părinții să identifice progresele copilului;
 Fiți aliatul părinților şi sprijiniți-i să se adapteze la nevoile copilului (nevoia 

de siguranță, nevoia de afecțiune, nevoia de intimitate etc.) ;
 Ajutați părinții să dezvolte abilitățile sociale ale copilului; 
 Susțineți părinții în demersul de a educa disciplina copilului, prin dezvoltarea 

capacității de autocontrol, stabilind corect limite, reguli și consecințe, asigurându-se 
de faptul că au fost și înțelese de către copil; 

 Recomandați părinților/ familiilor să se manifeste pozitiv în prezența 
copilului și să le acorde copiilor încrederea de care au nevoie, responsabilizându-i 
pentru comportamentul lor; 

 Ajutați-i pe părinți să dezvolte un sentiment sănătos de apartenență copiilor, 
astfel ca motivaţia pentru activitate să devină intrinsecă; 

 Recomandați-le părinților să petreacă un timp de calitate cu copilul, în care 
să interacționeze direct, având preocupări cu semnificație, alese împreună, care să 
ducă la creșterea încrederii, motivației și entuziasmului;  

 Sugerați-le părinților să considere greșelile copilului ca un bun prilej de a 
învăța și de a progresa, identificând părțile pozitive ale experienței ce pot fi folosite 
în alte contexte; 

 Amintiți-le părinților că preocuparea principală a copiilor este jocul și 
explicați-le părinților care sunt valențele jocului în dezvoltarea armonioasă a 
personalității copilului; 

 Ajutați-i pe părinți să pătrundă în lumea copiilor și să fie alături de acești în 
jocul imaginației; 

 Recomandați-le părinților să fie parteneri ai copiilor în trăirea și exprimarea 
emoțiilor, acceptând că emoţiile pozitive sau  negative fac  parte din viață;

 Amintiți-le, permanent,  părinților că ei sunt modelul copilul lor și vor fi 
întotdeauna sprijinul pe care copiii îl caută, de aceea este important să aibă răbdare 
cu copilul și să fie mândri de fiecare reușită a copilului.

Concluzii

Educația timpurie își propune să protejeze și să formeze copilul prin dotarea 
lui cu capacități şi achiziții fizice, psihice, intelectuale şi culturale adecvate, care să-i 
ofere afirmare  certă. 

Asigurarea unei educații timpurii de calitate pune bazele dezvoltării fizice şi 
psihice sănătoase, ale dezvoltării sociale, spirituale şi culturale adecvate. 

Educația timpurie își propune să ofere fiecărui copil posibilitatea să-şi 
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cunoască și dezvolte personalitatea. Copilăria fiind etapa cu cele mai mari achiziții 
fizice, psihice, sociale, spirituale şi culturale, educația timpurie se centrează pe 
educația în familie și în cadrul grădiniței. 

Este important să abordăm fiecare copil ca fiind unic, cu nevoile, cerințele și 
particularităţile sale. 

Demersurile educaționale pe care le alegem se vor adapta  nevoilor, cerințelor 
și particularităților copiilor, chiar dacă acest lucru  solicită un efort suplimentar din 
partea noastră, vorbind de adaptarea educației la fiecare copil, în parte,  nu la o 
abordare general a educației timpurii. 

Centrul educație timpurii este copilul cu nevoile sale de bază (îngrijire, hrană), 
afective (dragoste, securitate afectivă, întărire pozitivă a acţiunilor) şi de acțiune 
(joc). 

Fiecare copil vine pe lume cu anumite potențialități de dezvoltare, de  învățare 
şi de comunicare, pe care doar stimularea şi dezvoltarea  le vor transforma în 
capacități, impactul crucial avându-l familia și educatorii, grădinița fiind mediul 
ideal pentru dezvoltarea  personalității copiilor, prin oferirea de ocazii de învățare  şi 
relaționare.
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Abstract

In this article, I have strived to highlight ways of developing the moral 
fibre of our disciples, as well as a few concrete examples through which we 
can open up new perspectives, both during mathematics classes as well as 
outside these, in other contexts. Creating and developing an appetite for 
extra reading, as well as supporting the student’s personal research, that is 
materialized in the shape of portfolios, published articles, and presentations, 
these are the landmarks of quality education.

Key words: decalogue; human needs; in-depth study; models of humanity; 
morals; ethics; canon;

Motto:
He who respects the nature of being, understands the goodness and 

truth that lie at the foundation of all things.

A) Contemporary context

The 20th century was one marked by moral and ethical relativity, which 
has led to a profound crisis on a planetary scale. The turn of the 21st 

century sees some marked rejuvenation. Ethics is now back in front stage.
The interest in ethical debates is entertained by the Parliament of the World’s 

Religions, through its Declaration Toward a Global Ethic. Real, actual life, with its 
myriad obstacles imposed on human behaviour, resorts to ethics and morals.

A member of the rescue teams that were active following the tragic events 
1 ”Dimitrie Cantemir” Christian University, lecturer
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on September 11th 2001 stated: «We will either accept the Ten Commandments as 
internationally mandatory, or perish together.»

We are thus lead back to our spiritual fundaments. «Let us restart philosophy, 
by adopting its auroral exigencies, its ancient stylistic»2 

                                                                                                                        
B) The roots of ethics

Our strive to uncover the meanings of the ancient Greek resources shall be 
repaid, not only culturally, but also by being able to use these as a guide for our 
behaviour, in order to live in agreement with the code of values.

The lives of great men and their moral attitude towards life remind of 
Pythagoras’ statement: «men of virtue are as rare as perfect numbers within the 
natural numbers sequence.» Pythagoras was not wrong. By 2004, only the first 41 
perfect numbers of the infinite sequence of natural numbers have been uncovered.

Moral or religious figures (such as prophets) that have given an answer to our 
enquiries regarding divinity have been accepted either immediately or at least more 
easily. The path of divine and moral truth being one of light and outstanding figure, 
its spiritual authority is all the more easily accepted and followed by people, without 
the need for research and empirical testing of their axiomatic facts.

In the case of scientific discovery, facts are less easily accepted. Being 
rationally acquired facts, other people can only be willing to accept them after testing 
their logical foundations for themselves. Such great figures are called geniuses. 

The Orient, through its static spirit, has generated prophets, while the West, 
with its dynamic core, has provided us with geniuses. The origin of all of humanity’s 
moral ideals, achieved through the religions, lies in the Orient.

This duality between prophet and genius is what is characteristic of the spirit 
of the people that gave us Moses, prophet and lawmaker, to whom, through the 
voice of God, the truth was revealed. In his work, «The Foundations of Moral», 
A. Schopenhauer regarded the general reasons that are behind all of man’s actions 
to be: «a) Selfishness, or the will to pursue one’s own welfare (it has no limits); 
b) Evilness, or the will to pursue the detriment of another (it can go all the way to 
extreme cruelty); c) Mercy, or the will to pursue the wellbeing of another (it can go 
all the way to spiritual nobility and greatness).»

«How little justice, true, free, spontaneous, unselfish, unconcealed justice can 
be found amongst men.»

Most people think that the ultimate wellbeing comes down to three aspects: 
wealth, honour, and sensual voluptuousness.3 

The spirit, argued Spinoza, suffers a lot of hindrance in trying to find another 
2 Andrei Pleşu, Re-începutul filosofiei, cuvânt înainte al lucrării ,,Manualul”,  lui Epictet,  Editura Seneca Lucius 
Annaeus; (2015), Bucureşti; p.9.
3 B.Spinoza, Tratat despre îndreptarea intelectului, (2005), Editura Antet XX Press; p.16.
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source of wellbeing. He argues for the spiritual sadness that these bring, as well as 
the dangers brought about by people becoming attached to any of them. «Love of 
an eternal and infinite thing inspires pure joy to the soul, and it is never followed by 
any sadness.»4 

The three things previously mentioned can be harmless, as long as they are 
kept within reasonable limit (specifically, maintaining one’s personal health), and 
can act as means, not goals in themselves, to contribute to reaching the authentic 
wellbeing, that of the superior inner self.

The method of guiding the soul, as indicated by Spinoza, is that of knowing 
more, of understanding nature by one’s own means. By knowing himself, man can 
establish his own life goals, becoming detached from useless things, and focusing 
his attention towards knowing the most accomplished being. Our intellect must 
pursue research in the manner of a true idea, according to unchanging laws. For 
unknown things to become perceived and known, it is necessary to present a set 
of rules through which to do so. Spinoza invites us to start from the initial point of 
knowing the most accomplished being in existence (we take this opportunity to bring 
to mind a principle of ambivalent logic: if  is true and  is a true statement, then  is also 
a true statement. Since we seek the  conclusion to hold true, we are forced to regard 
the hypothesis  as being true).

Long before they learned how to write prose, the Greeks recited poems and 
put them into song. Music was a form of moral exercise centuries before their great 
thinkers turned their minds towards ethics. Among the first to write about the ethical 
effects that different rhythms had was Damon and his teacher, Prodicos. Initially, 
the lire was made from a tortoise shell, which constituted its resonance box, but 
in the days of Socrates, it was made of wood. The cithara was a variant of it, with 
a few additions, having arms stretching out from the resonance box. Being larger 
and heavier, it needed to be supported against the body by means of a leather strap 
around the shoulders, as well as a cordon around the left hand wrist, which was there 
to provide stability. The lire was much lighter, which was why women could also 
play it. On ceramic bowls, one can see women playing the lire.5  

Thanks to the work of Pericles (495-429 î.Hr.), widely regarded as the greatest 
statesman of the Ancient world, his music became a much more important element 
in the life of Athenians. During Socrates’ times, many professional composers make 
a name for themselves, such as Cinesias, Timotheus, Filoxenos, and Melanipides. 

Why is it that, when we acquire new knowledge, we have the feeling that, 
by opening up new horizons, we know a lot less? We believe the explanation to be 
the following. Let us imagine a circle within which resides our current knowledge, 
while on the outside is everything we haven’t learned yet. Right on the edge is the 
4 Ibidem, p. 18
5 Umberto Eco, Istoria frumuseţii, 2012, Editura Rao, Bucureşti; 61-63.
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frontier that delineates what we know from what we don’t know. By accumulating 
new pieces of knowledge, skills, the initial circle widens its radius. Implicitly, the 
length of the new circle is also greater than that of the initial circle. Thus increasing 
the boundary between what we know and what we don’t know, the notions that are 
unknown to us increase, ergo, the impression that there is ever more knowledge to 
acquire is a real one.

But then again, morally, has society truly evolved? The explanation is the 
following. English jurist and philosopher Jeremy Bentham (1748 - 1832) started 
from two concentric discs, where the smaller one was Lawfulness and the larger 
one is Morality. Obviously, all that is lawful is also moral. Discs were, to him, 
disproportionate, on account of not everything that is moral being also translated 
into effective law. For example, not helping a poor, suffering man is morally wrong, 
but is not regarded as a crime. 3,000 years previously, to the Jewish mind, the two 
discs coincided, meaning that everything lawful was moral and vice versa. There 
have been created a total of 613 commandments, of which some 300 are still in 
effect, today. It is obvious that a planet-wide involution has occurred. This is the 
explanation of why we need to act as one, parents as well as teachers, to inseminate 
beauty and good as goals for our children. Natural freedom, innate to man, is thus 
achieved also at the state level, but its crowning takes place through faith, through 
religion.

The souls of elite figures, although conceived, never cease to exist.6 
Intellectual capacity, thirst for knowledge, virtue as well as genius, these are 

all inherited, not educated. We argue that young people can perform, if they receive 
the adequate influence from sound moral systems within their family environment, 
as well as educational systems. Acquiring moral laws through reading is a must, but 
it is not the source of true morality. To become your own master, moral laws also 
need to be obeyed.

 C) Applied ethics

This is the very spirit in which this present article has been written. We can 
highlight human qualities that are recognised by most of human societies, amongst 
which: a sense of justice, friendship, loyalty, compassion, gratitude, generosity, 
sympathy, close affection, etc. 

How to open up a perspective of the way in which we can generate a need for 
culture, as well as personal study from over achieving students? In an elite educational 
environment, pupils and students must be treated as the intellectual equals of the 
teachers behind the teacher’s desk. Young people must be supported with resources 
in their quest to find the bibliography that best suits their individual needs.

Opening study paths, through a historical perspective, brings the opportunity 
6 Maimonide, Călăuza rătăciţilor, Editura Hasefer, p.91.
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to introduce role models for today’s youth. It is a way to tap into the cultural heritage, 
the most important shaping factor of spirituality, a way to give life meaning, by 
shedding revealing light on previously shadowed things. To bring weight to these 
statements, we will cite the words of R. G. Ingersoll (in his work on Thomas Paine): 
«To bring praise to the brave and wise that are no longer amongst us is for me a 
thankful and loving work.»7 

As socio-biology states, the behaviourist claim according to which men have 
no natural inclination, their minds being blank at birth, is erroneous. Socio-biologists 
consider the term selfish for those organisms that attempt to maximise their species’ 
chances of perpetuation. «Let us never forget that each organism struggles to 
increase in numbers as much as possible, that each undergoes a battle at a point in its 
life, that a severe destruction inevitably awaits both young and old organisms, be it 
throughout each generation, or at repeating intervals.»8 

Man is not a beast. He is not an isolated individual that cares only for himself. 
These social inclinations of people, towards active empathy, surely lead to moral 
inclinations. In order to arbitrate conflicts permanent sets of rules are needed, which 
leads to a necessary state of harmony. Morality needs willpower and a capacity to 
solve these conflicts.

In this regard, when we teach a notion, we must keep in mind that the person 
listening to us has his or her own representation of the thing we describe. Thus, we 
justify Socrates’ belief in maieutics. Teaching through discovery is a generous and 
especially valuable method, even today.

There are peoples who translate the word «scholar» through two words: 
«literate student». The explanation is as follows: if the appellation «student» 
disappears, the word «literate» would also lose its meaning.

It is necessary to keep an eye out not only for the scientific and technical 
aspects, but also on the educational aspects of the human being, namely those that 
are tied to Truth, Justice and Beauty. Every time humanity has strayed from the 
moral constants that are embedded in the principles of righteousness, justice, respect 
and honesty, it grew ill.

There is, thus, a decided difference between «literate» and «educated». The 
cultural creativity of modern man is also owed to the emphasis placed on learning 
through discovery. Losing one’s cultural memory brings about intellectual poverty, 
loneliness and even social spleen in the modern man. People of different cultures can 
have approximately the same level of logical and technological intelligence. What 
makes them different is axiological intelligence, meaning the one that is created 
through education and life experience.

«To educate» means an action that is reverberated upon another person, one of 
cultivating and nurturing of the human being. Education is not merely a psychological 
7 Paine, The Age of Reason, (2017), Herald Publishing House, Bucharest; p.5
8 Charles Darwin, The Origin of Species, 2017, Editura Academiei Române, Bucharest, p.80.
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process, but is first and foremost a cultural and teleological process. Through 
education, man grew closer to the ideal man. He dreamed and, thus, projected his 
desire and overcame his initial state. «Lycurgus brought the laws from the gods, and 
Moses the commandments from God.»9 

«To study» is a verb where both the agent and the patient beneficiary of the 
action is the syntactical subject.

For example, in the universal poem The Song of Solomon, we are told thus: 
«Thou must be happy in order to make others happy, and thou must make others 
happy in order to be happy.» At the inauguration of the Temple, King Solomon prays 
for the well-being of each of the seventy-nine nations that inhabit the Earth (1 Kings 
8, 43). Today, living in a webbed universe, where the well-being of one depends 
on that of another, each has the interest for the other to not be poor, nor sick, nor 
unemployed, nor ignorant.

Using a few classes to introduce the history of science, of the way fundamental 
ideas have been passed down through the generations, and the biographies of great 
men of culture, this would generate great educational models and would awaken a 
motivation for further research.

The interest in modern mathematics is owed not so much to the fact it introduces 
a greater level of rigour, considerable potential for development and an indubitable 
justification for the abstract, but rather to the explanatory power of mathematics, to 
its efficacy in elaborating technology, to its clarity, to the decision models that can be 
elaborate with the help of modern mathematics.

Applied mathematics brings clarification not only to the physical sciences; 
all sciences in fact draw an important part of their essential foundations from it, in 
this day and age: economy, sociology, biology, psychology, without forgetting arts 
and literature, where numerical mathematics appears as a stimulator of the creative 
engine. Mathematics is ubiquitous and powerful in the description of the Universe. 
«One way of making reality visible is, indeed, mathematics,» said May Sarton (1912 
- 1995). Why should we resort to the history of culture? Because «Models worthy 
of following are few and far between. The tendency is to look for them in the past, 
rather than in the present, and in the distant past rather than in the recent past.»10   

We will become attached to someone, and we will believe in someone, all 
the while being conditioned by our personal code and values, as well as the cultural 
matrix in which we have been born and raised.

Education and learning are the only goods that truly appear to man (considered 
in its status as a higher being; used to be called «arete» by the Ancient Greeks) as 
being more important than material goods.

A) In the work «DIDACTICA DOMENIULUI ŞTIINŢE în învăţământul 
preşcolar» (n.t: THE DIDACTICS OF THE SUBJECT OF SCIENCES in pre-
9 Nicolae Sacaliş-Calata, The Philosophy and Pedagogy of Culture, from Homer to Plato and Zalmoxis, (2012), 
Bucharest, Pro Universitaria Publishing House, pag. 22.
10 Solomon Marcus, Universal Paradigms, Integral edition, (2011), Piteşti, Paralela 45 Publishing House, Pag.19.
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school education), Pro Universitaria Publishing House, (2018), I have utilised, as an 
«Observation», items of culture generated by the topic at hand, as well as didactical 
aspects of said subject. Great emphasis was placed on explaining the necessity of 
introducing in the syllabus such knowledge and skills as, under correct supervision, 
would become the foundation for building the personality of a trained and educated 
individual. In the way of example, we will cite from the said work:

Activity 
On a circle five equally spaced dots are drawn, numbered 1 through 6. Consider 

a coloured pencil tht is used to colour the initial dot, dot number 1. The working task 
is as follows:

a) If we are to start colouring each dot, one by one, will we manage to colour 
all the dots?  

b) If we unite consecutive dots by drawing lines (segments) between them, 
how many facets will the resulting figure have? 

c) If we are to colour every other dot (skipping one each time), will we manage 
to colour all the dots?  

d) If we unite every other dot with a line (segment), what familiar shape wil 
the resulting drawing have?

e) If we unite every other dot, starting with the first one, then repeating this by 
starting from the second dot, what is the shape that will emerge?

f) Repeat this construction and skip two dots each time, colouring every third 
dot. Then repeat by colouring every fourth one, then every fifth one.

Unite the circle centre with the five dots given. Then colour the resulting circle 
areas in different colours.

Solution
Yes. 
6 sides. That is, a hexagon, specifically a regular one. 
No, we will only have coloured dots 1,3,5.
A triangle, specifically an equilateral one.
Two equilateral triangles that intersect each other. The shape hints to David’s 

Star, a hexagram that has been used since the 7th century, but officially so only 
since 1354. Among other symbolical meanings of the hexagram, we mention: i) 
The upward pointing triangle - a symbol of good deeds, one that climbs toward the 
Heaven, in order to activate a flow of kindness that would trickle down, towards the 
evil ones; ii) the way in which ancient Jewish warriors built their shields (the six 
dots were used to attach to the circle of the shield, while the two equilateral triangles 
determined its strength. The first and the last letter of the name of King David being 
D, in ancient times this letter resembled the Greek symbol  D  ; iii) The six 
corners remind us that God watches over the entire Universe, on 6 axes: East, West, 
11 Monica Broşteanu, Francisca Băltăceanu, Cele mai frumoase povestiri din Biblie, 2013, Editura Humanitas, 
Bucureşti; p.240-268.
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North, South, up and down.
We find it interesting to expand on the previous idea in point iii). The East-

West direction is represented by the  axis, the North-South direction is represented 
by the  axis, while the up-down axis is represented by the  axis. In an  orthogonal axes 
system, one can give an accurate geometric representation of any point in   space, 
space that defines the physical Universe. 

g) We will cover all 6 points, only when we «jump» from each point to the 
next one, or to every fifth one. 

h) We end up with 6 circle bisectors. Children envision a cake (pie) that was 
sliced into 6 equal parts, or a pizza, etc.

Observation
The previous problem can be solved as a game, in this following fashion.
We have six students sit on their chairs in a circle. We assign a group leader, 

say Andrei. The game will develop as follows. Andrei will stand up and state his 
name out loud. Then, one by one, the other five will call out their names, standing 
up whenever they state their names. By applying this rule (this algorithm), we will 
notice that, in the end, all five kids are on their feet.

Repeat the game, starting with Andrei, only this time yelling «jump!» when 
every other student rises. At the end of the game, we will notice that only 3of the 
students are standing up, after having called out their name, specifically students no. 
1, 3 and 5.

The game will be repeated with every third student yelling «jump!», and then 
every fourth one. After that, every fifth students will say «jump!». We will notice 
that, in the end, all kids are standing up only in the cases where either every student 
stands up, or every fifth one. 

This is also a socialization exercise, through which students can get to know 
each other’s names.

B) In the work «ELEMENTE DE DIDACTICǍ A MATEMATICII 
PREZENTATE DIN PERSPECTIVǍ CULTURALǍ ÎN ÎNVǍŢǍMÂNTUL 
PRIMAR” (n.t: «ELEMENTS OF DIDACTICS OF MATHEMATICS FOR 
PRIMARY SCHOOL, PRESENTED FROM A CULTURAL PERSPECTIVE,» 
Universul Academic Publishing House, 2018) I have often introduced historical 
comments, which are meant to allow a bonding between the sciences, as well as 
between sciences and arts. 

I will cite such an example.
What is the logic behind colouring in the fourth picture:
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Solution
The exercise demands that the student finds the correct rule of completion for 

a finite sequence. The black square is filled in starting from left to right, and from 
top to bottom.

Observation
We will continue with an interesting explanation of how people write, 

according to Fabre d’Olivet. 
In prehistorical times, writing was not available to all. Its use spread along 

with the art of depicting the sounds of words by means of letters (phonetic writing). 
Hieroglyphic writing, or the art of depicting objects through symbols, is as old as 
human civilization itself. Priests in the Southern hemisphere, being black of skin, 
tended to return to the South Pole. Their hands wrote towards the East (which was 
the spring and source of light), therefore right to left. The Semite people were formed 
were white colonists submitted to the black peoples, accepting domination and being 
given initiation by their priests. White or northern priests took writing over from 
the black priests, but they looked towards the North, towards their ancestor’s lands, 
continuing to write towards the East - towards the light. This is the reason why 
Arians write left to right.

G) In the work «PERSPECTIVE CULTURALE GENERATE DE 
MATEMATICǍ pentru CLASA a V-a” (n.t: «CULTURAL PERSPECTIVES 
GENERATED BY MATHEMATICS, for 5TH GRADE», E.D.P. Publishing 
House, 2018), I have emphasized the presence of mathematics, sciences and 
technology in our daily lives. 

In the 49th edition of the Romanian bicycle tour, organized in 2012, the first 
step encompassed 142 kilometres (between Giurgeni and Galaţi), the second one 
had 180 km (from Galaţi to Vaslui) km, while the third one was 117 kilometres long 
(from Iaşi to Botoşani).

How many kilometres were covered in the first two steps? What about the first 
three steps?

Solution
In the first two stages of the tour, the cyclists had to cover a total of 142 km + 

180 km =322 km. In order to calculate the distance covered in the first three stages 
of the competition, we add the distance covered in the first two to that covered in the 
third one: 322 km + 117 km = 439 km.

Therefore, in order to add three natural numbers, we added the first one to the 
second one, and then added that total to the third term of the sum:  142+180+117=(
142+180)+117=322+117=439. 

The brackets were used to highlight the way in which addition is performed. 
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Observation
1. The Romanian bicycle tour, or the «Little Loop» is the most important 

cycling competition that takes place in our country. The first edition was organized 
in 1934, which made Romania the 6th country in the world to organize a national 
cycling tour.

2. The first circuit race in the world took place at Saint Cloud, near Paris, in 
the year 1868. The following year, the first «velocipedism» subdivision is created, 
in Bucharest. Later, in 1886, the first competition bikes are imported. Among the 
owners of these, one would find the names of famous poets and writers: Alexandru 
Vlahuţă, Barbu Şt. Delavrancea, Alexandru Macedonski. 

3. Velocipede= vehicle with two, uneven wheels, an early precursor to the 
bicycle. The driving wheel was located at the front, being much larger than the other. 
It was driven by a system of pedals that were pressed in tandem, alternatively. Its 
name comes from Latin: «velox, ócis»= fast, «pes, pedis” = foot. At the Technical 
Musem in the Capital, there is a velocipede on exhibition. 

Conclusions
a) Anthropologists that have studied ancient societies of small scale have 

concluded that ethics was rather diffuse. By keeping this scale, we could compare, 
for instance, the development of the concept of number over the last 5,000 years, 
with that same development that takes place for a person growing up, from the age 
of 2 to the age of 18 years old.

Following up on this comparison, we can imagine how diffuse are the notions 
of ethics for young children, reason for which moral notions are introduced gradually.

In large societies, the development of social sciences (political and sociological 
sciences), the development of economy, all these required supplementary explanations 
that lead to the establishment of ethical landmarks. 

b) For kids, sayings, riddles, stories or myths, fairy tales - they all have ethical 
connotations. They will later become principles and precepts, as well as relevance 
parameters and their hierarchy. Moral is a profoundly internalised construct. Once 
matrixes regarding behaviour have been understood, abstract generalizations can 
begin to be formulated.12  

Tradition appears as a shield of nations and peoples against tyrants and self-
12 Monica Broşteanu, Francisca Băltăceanu, Cele mai frumoase povestiri din Biblie, 2013, Editura Humanitas, 
Bucureşti; p.240-268.
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destruction measures. Tradition and laws represent the symbolic and organizational 
embodiment of their unity, they lead to creating a conceptual and dynamic map of 
possible forms of relationship. A comparison between ethics in different societies 
has proven that they differ through: 

i) cultural context; 
ii) particular social meaning, which aimed to be more than a collection of  

oddities. 
The true good that emerges from this is the joy brought by adopting and 

respecting values.
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Introducere

Articolul reprezintă prelu crarea 
broșurii ce a fost inclusă în 

cadrul activităţii proiectului de 
înfrăţire instituţională cu România 
care prevedea acordarea de sprijin 
pentru Ministerul Economiei şi 
Comerţului din România în vederea 
creşterii capacităţii de programare şi 
gestionare a  precum şi îmbunătăţirea 
coordonării politicii industriale.

Proiectul finanțat de Uniunea 
Europeană (PHARE TWINNING 
PROJECT RO03-IB-OT07. Sprijin 
acordat Ministerului Economiei și 
Comerțului pentru creșterea capa-
cității sale de a coordona Politica 

Industrială și de a gestiona Fondurile Structurale) implică participarea Institutului 
pentru Promovarea Industrială (IPI) din Italia, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării 
Economice (MSE), Ministerul Mediului şi alte organisme precum Studiare Sviluppo 
şi Formez. În special, documentul îşi propunea descrierea elementelor importante 
care au stat la baza creării iniţiativei RIDITT (www.riditt.it). Reţeaua Italiană pentru 
Difuzarea Inovării şi pentru Transferul Tehnologic către Întreprinderi – având ca scop 
creşterea competitivităţii sistemului productiv italian prin intermediul valorificării şi 
integrării ofertei de servicii pentru inovare.

Iniţiativa, care s-a dorit a fi liantul pentru crearea unei comunităţi între 
principalele entităţi publice şi private din sistemul inovator italian, a fost lansată în 
2003 şi promovată de către Ministerul Dezvoltării Economice şi gestionată de către 
Institutul pentru Promovare Industrială (IPI)3.

De la începutul etapei de proiectare, RIDITT s-a caracterizat prin anumite 
elemente de noutate în cadrul Sistemului Inovator Italian. Mai presus de toate, 
Programul dorea să valorifice oferta de servicii pentru inovare industrială plecând 
de la cererea de astfel de servicii din partea întreprinderilor. Existau şi există deja, 
de fapt, în Italia, anumite experienţe semnificative pentru a promova rezultatele 
cercetării în sistemul productiv, care îşi aveau originea în organisme ce fac referire 
la sistemul cercetării, adică la producătorii de soluţii tehnologice. În orice caz, astfel 
de instrumente, promovate de către oferta de tehnologie, sunt folosite doar episodic 
de către întreprinderile de dimensiuni mici. Ministerul Economiei şi Comerţului a 
3  NĂSTASE, I., Gabriel, Managementul afacerilor. Editura Pro universitaria, București, 2018, pp. 139-178.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(36)/2018 47

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
înţeles să activeze, prin funcţia sa de promotor al dezvoltării sectoarelor producătoare, 
cele mai eficace sinergii pentru a favoriza dialogul între întreprinderi şi centrele de 
cercetare şi transfer tehnologic, plecând efectiv de la nevoile de inovare industrială. 
Un al doilea element de noutate e reprezentat de natura neoficială, ne-ierarhică şi, 
din punct de vedere al infrastructurii, lejeră, a acestei reţele RIDITT. Astfel, au 
reuşit să fie depăşite cu mai multă uşurinţă barierele de dialog ce pot lua naştere 
între întreprinderi, pe de o parte, şi instituţiile de cercetare şi transfer tehnologic 
ale diferitelor administraţii (centrale şi locale), pe de altă parte. În acest sens, spre 
exemplu, iniţiativa s-a folosit de un Comitet de experţi care includea reprezentanţii 
principalelor ministere interesate, ai patronatelor, ai principalelor entităţi ale cercetării 
şi ale instituţiilor financiare.

În cele din urmă, RIDITT nu s-a limitat la a face vizibile oferta şi cererea 
de tehnologii inovatoare, ci a ţintit spre valorificarea centrelor de intermediere 
dintre cerere şi ofertă, pentru a favoriza specializarea şi capacitatea de intervenţie în 
procesul de transfer tehnologic către întreprinderi.

Documentul doreşte să furnizeze persoanelor cu putere de decizie din România 
şi, în primul rând, Ministerului Economiei şi Comerţului, idei utile pentru a putea 
evalua oportunitatea de a începe, în baza unei adaptări la contextul românesc, o 
iniţiativă de acest tip.

Este evident că planificarea unei intervenţii de acest tip în România nu va 
putea să facă abstracţie de cunoaşterea aprofundată a realităţii sistemului inovator 
românesc, în legătură cu patrimoniul de competenţe şi tehnologii disponibile, precum 
şi a instrumentelor de motivare a proceselor de inovare şi transfer tehnologic.

După descrierea sintetică a sistemului inovator italian şi după descrierea 
obiectivelor programului RIDITT, broşura explica în mod detaliat acţiunile efectuate, 
metodologia urmată şi rezultatele obţinute.  

Sistemul Inovator Italian
Sistemul productiv italian are caracteristici unice faţă de alte ţări industrializate 

deoarece este caracterizat de un număr 
mare de întreprinderi mici şi foarte 
mici cu specializare în sectoarele cu 
tehnologie medie-joasă, aşa-numitul 
,,made in Italy” (agro-alimentar, încălţă-
minte, textile - îmbrăcăminte, mobilă), 
sectorul mecanică şi bunuri de larg 
consum.

Majoritatea acestor întreprin-
deri, chiar dacă desfăşoară o activitate 
inovatoare intensă care se bazează pe 
achiziţionarea de tehnologii deja incluse 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(36)/201848

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
în utilaje, nu beneficiază de resurse profesionale şi financiare pentru a investi în 
cercetare şi inovare. Date fiind aceste caracteristici, sistemul productiv italian are 
nevoie de acces din exterior la serviciile tehnologice calificate şi la resurse financiare 
adecvate pentru a putea astfel permite întreprinderilor să apeleze la noile tehnologii 
de dezvoltare de noi produse şi servicii şi pentru a putea rămâne competitiv.

Faţă de aceste nevoi, sistemul cercetării este bogat şi articulat, însă mai are 
încă anumite puncte slabe, în primul rând în ceea ce priveşte fragmentarea ofertei, 
care nu permite întreprinderii să folosească din plin potenţialul inovator disponibil.

În acest context, rolul programului RIDITT este mai presus de toate acela de a 
oferi sprijin pentru competitivitatea întreprinderilor creând condiţiile necesare pentru 
,,spiritul de echipă” între diversele entităţi implicate în Sistemul Inovator Naţional 
(SIN), valorificând oferta vastă de servicii şi competenţe disponibile.

Principalele componente ale SIN sunt reprezentate în figura nr. 1 şi descrise 
după cum urmează:

Figura nr. 1. Schema de referință a Sistemului Inovator Național Italian
 
Evident, RIDITT este văzut în cadrul Sistemului Inovator Italian ca element 

catalizator şi multiplicator al reţelelor deja existente în ceea ce priveşte tematica 
inovării şi transferului tehnologic (tabelul nr.1).

Creatorii de politică
Organizaţiile responsabile de normativele şi de indicaţiile ce pot influenţa şi 

reglementa activităţile sistemului inovator italian acţionează la nivel internaţional, 
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naţional şi local pe diferite planuri de intervenţie: politic, legislativ şi de orientare. 
În special, rolul cel mai important la nivel internaţional este reprezentat de Uniunea 
Europeană, prin intermediul contribuţiilor semnificative de la OCSE, agenţiile 
Naţiunilor Unite (de ex. WIPO) şi organisme de standardizare (de ex. ISO). La nivel 
naţional, principalele instituţii implicate în dezvoltarea politicilor pentru inovare 
şi transfer tehnologic către întreprinderi sunt Ministerul Dezvoltării Economice 
(MSE), Ministerul Universităţii şi Cercetării (MUR) şi Ministerul pentru Reformă şi 
Inovare în Administraţia Publică. La nivel local, Regiunile, în funcţie de autonomia 
lor, definesc Strategiile Regionale pentru inovare şi activează instrumente specifice 
pentru finanţarea inovării tehnologice în cadrul întreprinderilor din teritoriu. Iar 
anumite administraţii provinciale şi comunale pot avea un rol activ în acest sens.

Tabelul nr. 1 RIDITT – reţea între reţele

 

 • Printre principalele reţele deja active în Italia, şi care desfăşoară o acţiune specifică de 
promovare a inovării şi a transferului tehnologic, cu care RIDITT interacţionează, se numără: 

 Reţeaua celor 103 Camere de Comerţ şi ale ,,Agenţiilor Speciale” aferente 
 Reţelele create de principalele Asociaţii de Întreprinzători 
 Confindustria – Confederaţia Generală a Industriei Italiene 
 CNA – Confederaţia Naţională a Artizanatului şi a IMM-urilor 
 Confartigianato – Confederaţia Generală Italiană a Artizanilor 
 Confapi – Confederaţia Italiană a IMM-urilor 
 Confcommercio – Confederaţia Generală Italiană de Comerţ, Turism, şi Servicii şi 

pentru IMM-uri 
 Reţeaua pentru valorificarea cercetării universitare (Netval) 
 Reţeaua de incubatoare universitare (PNI-Cube) 
 Asociaţia Parcurilor Ştiinţifice şi Tehnologice (APSTI) 
 Reţeaua de Centre de Inovare Tehnologică (BIC Italia-Net) 
 Reţeaua de Innovation Relay Centres a Comisiei Europene 

• Dimensiunile indicative ale sistemului inovator italian pot fi definite în conformitate cu 
următoarele date: 

 77 Universităţi (dar mai mult de 100 de instituţii academice publice şi private) 
 Entităţi publice de cercetare : CNR, ENEA, INFN, ASI, IIT) 
 Centre private de cercetare (printre care de exemplu: ENI, FIAT, Telecom Italia, ENEL, 

Pirelli, Finmeccanica, STM, Bracco, etc.) 
 8 Staţii Experimentale pentru Industrie (uleiuri şi grăsimi, conserve alimentare, fire, 

esenţe, combustibili, hârtie, mătase, sticlă) 
 50 Parcuri Ştiinţifice şi Poluri Tehnologice 
 33 Centre de Inovare Tehnologică 
 56 Centre de servicii tematice (de ex. servicii pentru districtele industriale) 
 25 Districte Tehnologice (printre care: Torino Wireless, Veneto Nanotech, 

Lombardia Biotech, Emilia Romagna Hi-Mech, Aerospazio Lazio, Materiale 
compozite şi polimerice Campania, Microelettronica Sicilia etc..) 
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Sistemul cercetării
Sistemul public al cercetării este format din 77 universităţi din teritoriu, 

mai multe Entităţi Publice de Cercetare, care, în ansamblu, implică participarea 
a 90 de mii de cercetători şi oferă sprijin pentru 50% din cheltuielile naţionale 
pentru cercetare şi dezvoltare. Structurile publice, de nivel înalt şi cu recunoaştere 
internaţională, desfăşoară în esenţă activităţi de pregătire profesională şi cercetare 
de bază, şi au activat multe Birouri Industriale de Legătură (ILO) pentru a putea 
promova valorificarea economică a rezultatelor cercetării.

Alături de aceste structuri publice se mai găsesc şi anumite centre de cercetare 
industrială autonome, promovate de către firme mari din ţară, laboratoarele interne 
ale principalelor grupuri industriale şi alte instituţii ştiinţifice private.

Organizaţiile de întreprinzători şi sistemul cameral
Camerele de Comerţ, Industrie, Artizanat şi Agricultură (CCIAA) şi asociaţiile 

de întreprinzători efectuează acţiuni relevante pentru sensibilizarea întreprinderilor 
în ceea ce priveşte tema inovării şi oferă servicii de consultanţă şi de asistenţă tehnică 
pentru realizarea proiectelor. În special, mai mult de 600 de asociaţii teritoriale şi 
sectoriale ale principalelor confederaţii naţionale (Confindustria, Confartigianato, 
CNA, Confapi) reunesc şi coagulează nevoile întreprinderilor din punct de vedere 
al inovării şi favorizează dialogul cu centrele de cercetare pentru dezvoltarea 
proiectelor de cercetare colectivă. Cele 103 CCIAA realizează în schimb intervenţii 
pentru stimularea inovării şi cercetării, în afară de efectuarea directă de servicii de 
experimentare, transfer tehnologic şi protecţia proprietăţii intelectuale.

Sistemul financiar
Una dintre principalele lipsuri ale întreprinderilor prelucrătoare italiene 

este absenţa capitalului ce trebuie angajat în proiecte de inovare tehnologică. 
Întreprinderile mici şi mijlocii, de fapt, finanţează propriile inovări mai ales prin 
autofinanţare, participarea la programe publice şi facilităţi fiscale. Există anumite 
bănci care au abordat de curând tematica inovării în întreprinderi oferind linii de 
credit în acest sens, iar pentru întreprinderile mai inovatoare oferind servicii de pe 
piaţa de ,,venture capitalist” şi ,,business angels” (capital privat).

Centrele pentru inovare şi transfer tehnologic
Centrele pentru inovare şi transfer tehnologic sunt, ca structură, publice, private 

sau mixte, care, faţă de cererea de inovare a întreprinderilor, oferă un set articulat de 
servicii, tehnologii şi cunoştinţe. IPI, în cadrul programului RIDITT, a gestionat o 
structură în 2005 care a permis identificarea şi analizarea punctelor tari şi slabe a 300 
de structuri, incluzând centre experimentale, parcuri ştiinţifice şi poluri tehnologice, 
birouri de transfer tehnologic, incubatoare universitare, BIC (Centre de inovare 
tehnologică), Agenţii Speciale şi Laboratoare de Analiză ale Camerelor de Comerţ, 
agenţii pentru dezvoltarea teritoriului, centre tematice şi centre multisectoriale.
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Ţinând cont de rolul crucial pe care îl au centrele pentru inovare şi transfer 

tehnologic, faţă de reţeaua RIDITT (tabelul nr. 2) se regăsesc caracteristicile cele mai 
importante şi mai utile pentru recunoaşterea şi identificarea unei structuri de acest 
tip, aşa cum reiese din studiul IPI şi din principalele tipologii prezente în Italia.

Tabelul nr. 2 Definirea Centrului pentru Inovare şi Transfer Tehnologic 
(CITT)  - în cadrul RIDITT

Obiectivele programului RIDITT

Reţeaua RIDITT este o iniţiativă ce are ca scop creşterea competitivităţii 
întreprinderilor italiene prin intermediul întăririi şi integrării ofertei de servicii pentru 
inovare şi transfer tehnologic la nivel naţional. RIDITT, în mod special, îşi propune 
ca centru de informare şi punct de referinţă în Italia acele entităţi care operează în 
zona inovării şi a transferului tehnologic având ca scop:

- Promovarea schimbului de informaţii, metodologii şi practici bune;
- Favorizarea diseminării informaţiei şi a marketingului de servicii pentru 

inovare şi creşterea capacităţii de ofertă a acestor servicii;
- Întărirea reţelelor existente şi stimularea creării de noi reţele pe bază 

interregională, sectorială şi tehnologică;
- Îmbunătăţirea cunoaşterii sistemului inovator naţional şi diseminarea 

informaţiilor privind tehnologiile, competenţele şi instrumentele disponibile pentru 
inovarea industrială;

- Facilitarea transferului tehnologic de la sistemul cercetării către întreprinderi şi 
promovarea creării de noi întreprinderi care să folosească un nivel ridicat de tehnologie;

 Centrele pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (CITT) sunt definite în cadrul RIDITT ca structuri de 
natură publică, privată sau mixtă (cu referire la capitalul social), care, faţă de cererea de inovare a 
întreprinderilor cărora li se adresează, pun la dispoziţie un set articulat de servicii (informare, pregătire 
profesională şi asistenţă tehnică), în plus faţă de tehnologiile şi cunoştinţele care constituie oferta de 
inovare disponibilă. 

O definire univocă a ,,Centrului pentru Inovare şi Transfer Tehnologic” este, evident, imposibil de 
creat, ţinând cont de complexitatea sistemului inovator italian. Definiţia dată derivă dintr-o operaţie de 
extragere, care a exclus din panorama SIN, încetul cu încetul, universităţile şi centrele de cercetare, 
instituţiile şi centrele de natură administrativă şi politică (creatorii de politică), băncile, întreprinderile 
producătoare şi asociaţiile lor de reprezentanţă. 

Cheia pentru identificarea CITT este astfel furnizată de definiţiile termenilor de ,,inovare” şi 
,,transfer tehnologic”. Faţă de astfel de concepte, există o literatură vastă din care se identifică diferite 
definiţii şi/sau interpretări. Pentru scopurile aplicative ale RIDITT, se face referire la activităţile de inovare 
industrială, cum ar fi acelea care permit dezvoltarea de noi produse, procese sau metodologii care pot 
satisface diferite nevoi de natură tehnică. În schimb, prin transfer tehnologic se înţelege procesul prin 
care are loc efectiv ,,o mutare sau un transfer” al unei anumite tehnologii de la subiectul care o deţine 
(de exemplu, un centru de cercetare sau o Universitate) către subiectul care îl/o primeşte (de obicei o 
întreprindere). 
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- Mobilizarea resurselor financiare pentru dezvoltarea programelor pentru 

inovare prin transfer tehnologic;
- Promovarea internaţionalizării sistemului inovator naţional, chiar şi prin 

intermediul Asociaţiilor Internaţionale INSME (Internaţional Network for SMEs, 
www.insme.org).

Pentru a atinge aceste obiective, RIDITT pune la dispoziţia operatorilor pentru 
inovare atât servicii informaţionale (on-line şi off-line), de pregătire profesională şi 
de asistenţă tehnică, precum şi pentru finanţarea proiectelor de transfer tehnologic şi 
crearea de întreprinderi în sectoarele hi-tech.

Pentru dezvoltarea activităţilor sale, reţeaua RIDITT este sprijinită de un 
Comitet de experţi cu funcţii indicative şi de orientare, cu reprezentare din partea 
principalelor entităţi publice şi private ale sistemului inovator naţional (policy 
makers/creatori de politică, sistemul cercetării publice şi private, parcuri ştiinţifice, 
Business Innovation Centre-Centre de Inovare în Afaceri, sistemul financiar, sistemul 
cameral, asociaţii de întreprinzători/patronate).

În figurile nr. 2 și nr. 3 se găsesc reprezentarea reţelei şi a resurselor financiare 
angajate pentru faza de start-up. (2003-2005).

Figura nr. 2 Schema de referinţă a principalelor  linii de activitate ale 
Programului RIDITT (2003-2005)
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Din punct de vedere operaţional, reţeaua RIDITT s-a dezvoltat urmărind 
schema logică din următoarea imagine, care a permis atât implementarea eficace 
a Programului, cât şi strângerea în jurul acestuia a consensului necesar din partea 
tuturor acţionarilor, atât a celor direct implicaţi, cum ar fi Ministerul Dezvoltării 
Economice, cât şi a celor indirect implicaţi, cum ar fi Administraţiile centrale şi 
locale, asociaţiile de întreprinzători şi operatorii italieni din cercetare, inovare şi 
transfer tehnologic.

Figura nr. 3. Schema de activare a RIDITT

Îmbunătăţirea cunoaşterii SIN

Reţeaua RIDITT s-a dotat cu un sistem adecvat de monitorizare şi analiză a 
Sistemului Inovator Naţional, care are drept scop înţelegerea punctelor tari şi slabe 
ale diferitelor componente, mecanisme şi interacţiuni între acestea şi eficacitatea 
intervenţiei publice în dezvoltarea de relaţii între cercetare şi întreprindere. În 
special, în cadrul reţelei s-au activat observatoare care au permis desfăşurarea de 
analize aprofundate asupra centrelor pentru inovare şi transfer tehnologic (oferta 
de servicii şi competenţe), asupra tehnologiilor cheie pentru inovarea industrială, şi 
asupra programelor de sprijin pentru inovare promovate la nivel naţional şi regional.

O astfel de activitate a permis definirea serviciilor şi programelor de sprijin 
care trebuie să fie activate în cadrul RIDITT sau în cadrul altor măsuri de guvernare, 
făcând referire mai ales la iniţiativele Ministerului Dezvoltării Economice.
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Analiza centrelor pentru inovare şi transfer tehnologic

În cursul anilor 2004 şi 2005 s-a gestionat o structură specială pentru centrele 
de inovare şi transfer tehnologic (CITT) care sunt active în Italia şi care a permis 
identificarea a 300 de structuri.

S-a identificat un prim grup de 168 de structuri în baza denumirii şi a misiunii 
declarate: este cazul Staţiilor Experimentale pentru Industrie, a parcurilor ştiinţifice 
şi tehnologice, a Centrelor de Inovare în Afaceri, a birourilor de transfer tehnologic, 
a birourilor pentru legături industriale şi a incubatoarelor universitare, a Agenţiilor 
speciale şi a laboratoarelor camerelor de comerţ. Celelalte 132 de structuri au fost 
identificate prin intermediul unei analize de birou mai fine, adresată aprofundării 
activităţii efective de inovare şi transfer tehnologic în sprijinul întreprinderilor, 
desfăşurate de către un eşantion mai mare de centre de servicii pentru întreprinderi.

În afară de cele 100 de structuri, prin intermediul unui chestionar structurat 
gestionat de către reţeaua RIDITT, s-au oferit informaţii detaliate privind structura 
operaţională, modelele organizaţionale, pieţele de referinţă, care au dus la identificarea 
principalelor puncte tari şi slabe ale sistemului, sintetizate în tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3
Principalele puncte tari și slabe ale sistemului
 

Principalele puncte tari Principalele puncte slabe

Prezenţă vastă în întregul terutoriu 
naţional

Dimensiuni mici ale structurilor

Număr ridicat de servicii de asistenţă 
tehnică pusă la dispoziţia întreprinderilor

Interconexiune slabă cu sistemul 
universitar şi cu entităţile publice de 
cercetare

Nivel ridicat de pregătire profesională a 
specialiştilor tehnici pe domeniul
transferului tehnologic

Externalităţi generate de 
suprapunerea de sarcini

Concentrarea puternică a activităţilor 
pe organizarea de servicii de asistenţă 
tehnică pentru întreprinderi

Concentrarea exagerată a activităţilor 
în teritoriul din apropierea centrului

Competenţe în diferite domenii de 
tehnologie

Orientare redusă către piaţă

Imaginea de ansamblu care reiese după efectuarea analizei arată un sistem 
tânăr, cu dimensiuni destul de mici şi bine distribuit în teritoriu. Tânăr, mai ales 
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pentru că dacă este adevărat că staţiile experimentale pentru industrie ofereau Europei 
deja de un secol un model pentru transferul tehnologic, mai mult de jumătate din 
structurile actualmente operaţionale au luat naştere cu mai puţin de 10 ani în urmă. 
Şi cu dimensiuni destul de mici deoarece astfel de structuri sunt rare ori reduse şi cu 
un număr mic de angajaţi; o treime din centrele care au răspuns la chestionar au mai 
puţin de 10 angajaţi, şi doar jumătate au mai mult de douăzeci. Şi spunem distribuit 
omogen în teritoriu, deoarece structurile sunt prezente în tot teritoriul naţional, 
evidenţiind oricum o concentrare majoră în zonele geografice în care există un număr 
mai mare de întreprinderi.

În ceea ce priveşte serviciile oferite, concluzia ce reiese este tendinţa, din 
partea CITT, de a fi disponibile să acopere cât mai mult din activitatea legată de 
procesul de inovare, fără specializare excesivă pe activităţile sau fazele specifice 
procesului respectiv. Această concluzie, împreună cu aspectul ce ţine de dimensiunile 
reduse ale organizaţiilor, precum şi de procentul ridicat al migraţiei resurselor umane, 
pune problema nivelului adecvat de calificare a personalului şi a serviciilor oferite, 
nivel care ar putea fi îmbunătăţit, ieşind din ansamblul local şi conectând în reţea 
respectivele centre, între ele şi cu potenţialii clienţi.

Faţă de aceste caracteristici ale cererii, serviciile cele mai des întâlnite în setul 
de oferte către întreprinderi sunt cele de brokerage şi de asistenţă tehnică în căutarea 
de competenţe şi finanţare, urmate de analiza şi diagnoza tehnologică, căutarea de 
parteneri şi studii de fezabilitate. Printre serviciile mai puţin utilizate se numără cele 
legate de proiectare şi dezvoltare, care, în schimb, ar trebui să joace un rol decisiv în 
transferul de tehnologie.

Din punctul de vedere al tehnologiilor care sunt transferate cel mai des 
întreprinderilor, din partea unor astfel de centre, zona TIC este pe primul loc, chiar 
dacă pe lângă aceasta mai sunt bine cunoscute tehnologia materialelor, tehnologiile 
de mediu şi cele de control al proceselor industriale. În general, fiecare centru are 
competenţe pe şase arii tehnologice diferite, cu ramificaţii până la douăsprezece, 
şi dacă, pe de o parte, acest lucru permite satisfacerea unei serii vaste de nevoi ce 
provin din sistemul productiv, pe de altă parte denotă faptul că în multe cazuri nivelul 
de aprofundare şi de competenţă pe fiecare tehnologie în parte nu reuşeşte să ajungă 
la nivelul satisfăcător faţă de solicitarea întreprinderilor. Pieţele de referinţă ale 
centrelor oglindesc caracteristicile structurale ale contextului productiv naţional şi, 
de fapt, mai mult de jumătate dintre structuri se adresează sectoarelor cu nivel de 
tehnologie scăzută sau mediu-scăzut (textile, încălţăminte, agro-alimentar, mecanic 
etc), şi doar 20% din CITT acţionează frecvent în sectoarele cu tehnologie avansată 
sau medie-avansată. Raza de acţiune a CITT se concentrează puternic în zona locală 
şi doar puţine structuri au în portofoliu drept clienţi întreprinderi la nivel naţional şi 
internaţional. Faţă de tendinţa CITT de a privilegia pieţele locale, se înregistrează însă 
un nivel bun al legăturii şi al colaborării cu alte structuri omoloage şi complementare 
care operează la nivel naţional şi internaţional. Din studiu reiese un model baricentric 
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care e reprezentat cu precădere de o structură de tip consorţiu, cu capital de obicei 
public, activă de 5 ani, formată din 15 angajaţi, majoritatea specialişti tineri care 
doar în mică măsură se ocupă de transfer tehnologic. Un astfel de centru operează 
în principiu în teritoriul regional, cu o cifră de afaceri de 1,5 milioane de euro cu 
acoperire de 50% din proiecte cu finanţare publică şi de 50% din comisioane private. 
Serviciile oferite întreprinderilor se referă în special la brockerage de tehnologii 
dezvoltate de către Universităţi şi Centre de cercetare şi la sprijinul pentru obţinerea 
de finanţări pentru proiecte de modernizare a instalaţiilor şi introducerea de noi 
soluţii care se bazează pe TIC.

Analiza tehnologiilor cheie
Analiza tehnologiilor cheie pentru inovare industrială a avut obiectivul de 

a identifica soluţiile inovatoare faţă de care este posibil să se înregistreze o cerere 
mai mare din partea întreprinderilor, punând astfel la dispoziţia Ministerului 
Dezvoltării Economice o imagine de ansamblu asupra tehnologiilor prioritare pentru 
creşterea competitivităţii industriei prelucrătoare italiene, punând accent în mod 
special pe acele tehnologii care au nevoie de sprijin public pentru a fi aplicate în 
cadrul întreprinderilor. Studiul a continuat cu modul de abordare ,,bottom-up” (sau 
technology-pull) care, plecând de la cererea de soluţii specifice industriale inovatoare 
face referire la tehnologiile şi zonele tehnologice şi juridice de referinţă, dar rezultatul 
poate fi evident consultat şi în conformitate cu modul de abordare ,,technology-push” 
(figura nr. 4). 
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Figura nr. 4. Modul de abordare a analizei tehnologiilor prioritare
Analiza a acordat o atenţie deosebită identificării tehnologiilor cheie pentru 

sectoarele industriale cunoscute ca având ,,tehnologie joasă sau medie-joasă” care 
constituie axa sistemului productiv italian şi care, mai mult decât altele, au nevoie de 
achiziţionarea de tehnologii din exterior pentru a inova propriile produse şi procese 
productive. Concentrându-se asupra acestor sectoare industriale, studiul nu a tratat 
însă cu superficialitate sectoarele prelucrătoare care folosesc ,,tehnologie avansată”, 
identificând mai ales acele tehnologii aplicate în aceste sectoare care pot fi angajate, 
cu o adaptare preliminară, în sectoarele low-tech.

Căutarea de tehnologii mai promiţătoare, efectuată făcând apel la resurse 
ştiinţifice şi industriale primare şi confruntând diverse studii naţionale şi internaţionale 
de acest tip, a fost desfăşurată cu referire la criteriile predefinite legate de nivelul 
de dezvoltare al tehnologiei, la impactul său potenţial asupra pieţei, la nivelul de 
competenţă tehnico-ştiinţifică şi industrială disponibil în Italia şi la alte efecte sociale 
şi de mediu care derivă din aplicarea sa în sistemul productiv.

Următorul pas s-a concentrat pe implicarea experţilor calificaţi care provin din 
structurile tehnico ştiinţifice şi din lumea întreprinzătorilor pentru a putea revizui, 
integra şi modifica lista de tehnologii prioritare identificate de către IPP.

Pentru fiecare din cele 18 sectoare industriale luate în considerare pentru 
analiză (cu tehnologie joasă, medie-joasă, medie-avansată şi avansată) a fost elaborat 
un raport care arată:

- Relevanţa sectorului în economia naţională din punct de vedere al valorii 
adăugate, număr de întreprinderi, număr de posturi de muncă realizate, nivelul 
exportului;

- Tehnologiile cu impact mare în sector cu descrierea diferitelor aplicaţii 
industriale specifice;

- Principalii operatori ai ,,Sistemului Inovator Naţional” care sunt activi în 
sectorul industrial respectiv;

- Resurse de informare folosite pentru redactarea raportului.
În ansamblu, studiul a permis identificarea a 126 de tehnologii cheie (şi mai 

mult de 1400 de aplicaţii aferente), care pot fi integrate în 10 grupuri de tehnologii 
prioritare:

- Materiale avansate, micro şi nanotehnologii (15)
- Chimice şi separatoare (10)
- Biotehnologii (14)
- Mecanice şi de producţie industrială (14)
- Automatizare şi industrie de senzori (15)
- Electrice, electronice şi electro-optice (17)
- Informatică şi telecomunicaţii (11)
- Organizatorice şi de gestiune (13)
- De mediu (9)
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- Energetice (8)
Rezultatele acestei analize permit identificarea biunivocă atât a sectoarelor 

industriale cu grad mare de sensibilitate la o anumită zonă tehnologică, precum şi a 
zonelor tehnologice cu impact major într-un anumit sector.

 Acest instrument rezultă ca şi funcţional atât pentru proiectarea de măsuri 
de politică de tip sectorial (de ex. agroalimentare), faţă de care furnizează indicaţii 
privind principalele traiectorii tehnologice interne sectorului, precum şi măsuri 
tematice care se adresează promovării anumitor tehnologii (de ex. biotehnologia), 
faţă de care se permite prevederea de sectoare asupra cărora se va obţine un impact 
major (figura nr. 5).

  

Figura nr. 4. Câteva exemple de asociere între Sectoare Industriale şi Zone 
Tehnologice şi invers

Analiza programelor de sprijin pentru inovare
Recunoaşterea a avut obiectivul de a furniza o imagine panoramică asupra 

intervenţiilor naţionale avantajoase în cadrul cercetării, asupra inovării şi a creării de 
întreprinderi hi-tech şi s-a orientat spre:

- Crearea unei structuri ordonate a imaginii asupra facilităţilor financiare în 
Italia în ceea ce priveşte tematica inovării şi a transferului tehnologic;

- Punerea la dispoziţie a informaţiilor colectate de către operatorii de sistem 
din Italia;

- Identificarea de idei pentru eventuale sinergii între sectorul privat şi entităţile 
publice de cercetare;

- Identificarea eventualelor puncte slabe legate de finanţarea avantajoasă în 
sectorul inovării şi transferului tehnologic.

În special, analiza a avut drept scop trasarea, în baza informaţiilor incluse în 
fiecare text de lege, unui cadru de referinţă privind sectoarele industriale şi iniţiativele 
care pot fi facilitate şi entitatea de finanţare la care un subiect (privat sau public) 
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poate avea acces în funcţie de diferitele tipologii din finanţarea respectivă. În plus, 
măsurile de sprijin au fost clasificate în baza următoarelor macro-obiective:

- Cercetare de bază
- Cercetare industrială şi dezvoltare precompetitivă
- Transfer tehnologic
- Crearea de noi întreprinzători hi-tech
- Dezvoltarea pieţei financiare
Analiza a fost de asemenea însoţită de o aprofundare privind principalele 

programe de sprijin pentru inovare şi transfer tehnologic active în zona comunitară şi 
în principalele ţări industrializate.

S-a efectuat şi o analiză separată pentru finanţările private din Italia, care 
au fost monitorizate prin intermediul transmiterii unui chestionar structurat pentru 
entităţile care sprijină proiecte de inovare şi transfer tehnologic prin intermediul 
instrumentelor de finanţare inovatoare. Culegerea de informaţii a permis punerea la 
punct a unei scheme informaţionale privind venture capitalists, informaţii care au 
fost introduse ulterior pe internet prin intermediul portalului www.riditt.it.

Difuzarea informaţiilor privind tehnologiile, competenţele 
şi instrumentele disponibile pentru inovare industrială

  
În scopul identificării de servicii informaţionale ce trebuie oferite prin 

intermediul RIDITT, au fost strânse informaţii şi semnalări atât prin intermediul 
chestionarului transmis în 2003 la centrele pentru inovare şi transfer tehnologic, cât şi 
prin intermediul interviurilor directe cu responsabilii centrelor pentru inovare. Această 
activitate a permis definirea şi punerea la punct a unui set de servicii informaţionale 
care au fost ulterior puse la dispoziţii prin mai multe canale, atât online (portal web, 
newsletter) cât şi offline (reviste, seminarii, manifestări). În următoarele paragrafe se 
vor descrie pe scurt serviciile informaţionale identificate ca prioritare şi canalele cele 
mai utilizate pentru difuzarea de informaţii.

Serviciile informaţionale

Competenţe
RIDITT a dezvoltat un sistem de baze de date care este constant actualizat în 

ceea ce priveşte operatorii şi reţelele active din Italia, care poate fi consultat la mai 
multe niveluri în funcţie de nivelul de aprofundare şi de actualizare a informaţiilor 
disponibile. În special, ,,Catalogul de Competenţe” pune la dispoziţie informaţii 
detaliate asupra serviciilor şi asupra specializării tehnologice şi industriale a 
principalelor structuri implicate în procesul de inovare şi transfer tehnologic în Italia. 
Catalogul include sistemul informaţional ,,operatori ai Inovării” care oferă acces la 
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1200 de structuri active în Italia şi a fost realizat prin intermediul unei combinaţii de 
diferite metodologii de strângere de informaţii (analize de birou, cercetări în teritoriu, 
contacte cu operatorii) şi poate fi consultat online chiar şi prin intermediul unei hărţi 
virtuale care să integreze sistemul avansat de cercetare în funcţie de tipologie şi 
localizare geografică.

Instrumente
Informaţia este oferită pe două niveluri: instrumente de finanţare (publice 

sau private) şi licitaţii deschise pentru sprijinirea proiectelor de inovare şi transfer 
tehnologic.

Sistemul informativ privind instrumentele de finanţare permite o consultare 
cu uşurinţă a principalelor facilităţi financiare publice (la nivel local, naţional şi 
internaţional), şi pentru fiecare dintre acestea se pune la dispoziţie o schemă sintetizată 
incluzând materialul ce trebuie aprofundat. În legătură cu finanţările private se 
furnizează în schimb informaţii asupra subiecţilor ce sprijină proiecte de inovare 
şi de transfer tehnologic prin intermediul instrumentelor de finanţare inovatoare. 
Banca de date ce include licitaţiile este şi aceasta organizată pe trei niveluri (local, 
naţional şi internaţional, în colaborare cu INSME www.insme.org) şi este în continuu 
actualizată datorită monitorizării surselor informative specializate.

Tehnologii
Sistemul Informaţional are ca 

scop crearea unui punct de convergenţă 
a tuturor nevoilor din sectoarele 
productive şi a soluţiilor disponibile 
în lumea academică şi sistemul 
cercetării, chiar şi pe acela al creării 
unei pieţe proprii şi adevărate de 
cerere şi ofertă de tehnologie. Pentru 
a optimiza organizarea şi conţinutul 
secţiunii, s-a efectuat o analiză a celor 
mai semnificative portale externe 
care oferă instrumente ce pot favoriza 
difuzarea tehnologiilor. Şi din acest 
punct de vedere, s-au demonstrat 
foarte interesante soluţiile adoptate pe 

portalul National Technology Transfer Center (USA), pe reţelele Innovation Relay 
Centre (UE) şi cele de pe Technology Application Network (UK). Instrumentul 
RIDITT are trei funcţii, integrate într-o singură bază de date. Prima funcţie se referă 
la posibilitatea, pentru utilizator, de a se orienta în baza specializării sale productive: 
fiecare sector industrial este deci descris în detaliu şi pus în legătură cu tehnologiile 
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care au sau pot avea un impact semnificativ asupra acestuia. Cea de a doua funcţie 
este legată de consultarea unei baze de date a tehnologiilor, în funcţie de zonele de 
competenţă. Cea de a treia funcţie permite interacţiunea cu platforma tehnologică şi 
permite atât semnalarea propriilor competenţe şi/sau exigenţe, precum şi consultarea 
solicitărilor şi semnalărilor introduse şi făcute publice de către alţii.

Alte servicii informative
Documente. Arhiva deschisă observaţiilor operatorilor în cadrul inovării este 

organizată pe trei secţiuni: politică, studii şi manuale. Prima secţiune este proiectată 
pentru a strânge documentele de programare la nivel naţional şi european. Cea de a 
doua, mai consistentă, are obiectivul de a furniza o actualizare constantă a celor mai 
importante cercetări şi analize efectuate pe tema inovării şi a transferului tehnologic. 
Cea de a treia secţiune are intenţia de a strânge documente care oferă sprijin 
metodologic pentru dezvoltarea intervenţiilor de inovare şi transfer tehnologic.

Zona de împrăştiere a cunoştinţelor/schimb de informaţii. Secţiunea rezervată 
operatorilor inovării şi transferului tehnologic ce se adresează schimbului de 
informaţii privind metodologiile, proiectele şi ,,good practices”. Zona de împărtăşire 
a informaţiilor/de schimb de informaţii este un imstrument proiectat pentru a 
promova colaborarea dintre centre şi pentru a valorifica studiile şi documentele 
produse în cadrul acestora. În special, această zonă permite, prin intermediul unei 
interfeţe intuitive şi uşor de folosit, să se introducă documente proprii în platforma 
tehnologică şi să consulte materialele (prezentări, scheme de proiect, cazuri de succes 
etc) care au fost puse la dispoziţie de către alţi operatori calificaţi.

Proprietatea intelectuală. Parcurs orientativ care se adresează operatorilor 
inovării şi întreprinderilor care intenţionează să-şi îmbunătăţească nivelul de 
cunoaştere a instrumentelor pentru protecţia proprietăţii intelectuale cum ar fi 
brevetul, marca, design-ul sau modelul. În special, secţiunea pune la dispoziţie un 
ghid, o legătură către bazele de date brevetate şi detalii specifice privind oportunităţile 
de pregătire profesională şi principalele organizaţii de sprijin.

Evenimente. Director privind conferinţele, seminariile şi sedinţele de interes 
pentru operatorii italieni ai inovării. Pentru actualizarea secţiunii s-a proiectat şi s-a 
realizat un sistem de monitorizare a principalelor resurse informaţionale pe tematica 
inovare şi transfer tehnologic.

Noutăţi. Serviciul informativ, constant actualizat, cu noutăţile principale, la 
nivel naţional şi internaţional, pe tematica inovării şi transferului tehnologic. Aşa 
cum s-a întâmplat şi în cazul evenimentelor, acest serviciu informaţional se bazează 
pe o metodologie de monitorizare a surselor.

Pregătire profesională. Director cu conţinut şi pachete de pregătire 
profesională integrate, dezvoltat în mod continuu şi integrat în timp pe baza 
exigenţelor semnalate de către operatori. S-au prevăzut două linii de activitate. Prima 
se referă la introducerea de material pentru pregătire profesională special elaborat în 
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cadrul RIDITT şi care să întărească eficacitatea serviciilor oferite de centrele pentru 
inovare. A doua este crearea şi actualizarea unui director cu principalele activităţi de 
pregătire profesională pe tematica inovării şi a transferului tehnologic disponibile în 
teritoriul naţional (master, cursuri de pregătire profesională etc.).

Expert on line. Serviciul de consultanţă la distanţă pe problematicile de 
inovare şi transfer tehnologic. Interfaţa, care este uşor de utilizat, a fost proiectată 
în baza unui benchmarking cu servicii analoage disponibile pentru alte teme sau 
sectoare (finanţe, consultanţă juridică etc). În ceea ce priveşte gestionarea traficului 
şi răspunsul la chestionare, în funcţie de natura solicitării, s-a prevăzut o metodologie 
care prevede răspunsul direct din partea angajaţilor RIDITT, sau activarea de experţi 
externi.

Canale de difuzare

Portal www.riditt.it
Portalul, pus on line pe 15 decembrie 2003, este format din mai mult de 2000 

de pagini şi 500 de documente împărţite în 11 secţiuni principale (resurse pentru 
inovare, tehnologie, proprietate intelectuală, finanţare, licitaţii etc). În cursul anului 
2005, al doilea an de activitate al site-ului, portalul a avut mai mult de 38000 de 
vizitatori unici care au accesat aproximativ 240000 de pagini ale site-ului. Din 2004 
până în 2005 (ultima dată disponibilă) procentul de accesări din partea vizitatorilor 
unici anual a crescut la 62%.

Portalul îşi doreşte atingerea a trei obiective. Primul este acela de a oferi 
un serviciu, prin intermediul realizării unui instrument informativ capabil să facă 
să circule informaţiile pe tematici de interes major pentru operatorii inovării şi 
transferului tehnologic în Italia. Cel de-al doilea obiectiv este acela de a crea o 
comunitate, acţionând pe două niveluri: pe de o parte, portalul doreşte să contribuie 
la stabilirea legăturii, la introducerea în reţea şi dezvoltarea unei culturi comune între 
operatorii inovării în Italia, pe de altă parte, doreşte să poziţioneze RIDITT în centrul 
acestui proces, favorizând integrarea şi coordonarea iniţiativelor prin intermediul 
serviciilor oferite de proiect. Cel de-al treilea obiectiv este acela de a oferi o imagine 
cadru pentru a face cunoscut în străinătate sistemul inovator italian.

Newsletter RIDITT news
Newsletter-ul reţelei RIDITT se adresează principalilor operatori ai inovării şi 

ai transferului tehnologic şi ia naştere din nevoia de a oferi un cadru informaţional 
asupra iniţiativelor, programelor şi proiectelor de importanţă majoră activate în 
teritoriul naţional, precum şi de a semnala principalele oportunităţi de colaborare din 
străinătate. RIDITT news, urmat de difuzarea primului număr experimental, a fost 
publicat începând cu 15 noiembrie 2003.

Lista de distribuire a crescut de la numărul de 158 persoane care au primit 
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numărul experimental, la mai mult de 5000 în iulie 2006. Iar numărul de persoane 
creşte datorită numeroaselor solicitări de înscriere.

Newsletter-ul se bazează pe o pluralitate de surse, astfel încât să poată fi 
garantat fluxul continuu de informaţii care intră şi asupra cărora trebuie să se 
desfăşoare activităţile de selectare, confruntare şi adaptare. Lista unor astfel de surse 
este actualizată în mod continuu, în conformitate cu evoluţia normală a publicaţiilor 
şi cu noutăţile în domeniu. Sursele identificate ca bază de la care se pleacă sunt mai 
mult de 50, fiecare cu frecvenţă proprie şi cantităţi diferite de informaţii semnalate. 
În general, este posibil să se evalueze fluxul informativ la aproximativ 1200 de ştiri 
pe săptămână (cam 170 pe zi) cu o medie săptămânală de 57 de surse ce trebuie 
consultate.

Seminarii, manifestări şi întâlniri
În cadrul reţelei se organizează evenimente informaţionale în teritoriu care 

se concentrează pe tematici industriale specifice care implică direct structurile care 
au dezvoltat tehnologii de interes deosebit. De exemplu, RIDITT a promovat un 
focus group pe inovarea de proces în industria încălţămintei, ateliere pe inovarea 
în logistică, evenimente de difuzare a informaţiilor referitoare la oportunităţile 
Sistemelor Olfactive Artificiale în Industria Agro-Alimentară.

Reţeaua participă cu propriile standuri informaţionale la târguri şi expoziţii la 
nivel naţional şi internaţional şi este activă în ceea ce priveşte prezentarea sistemului 
inovator italian şi a valenţelor acestuia către delegaţiile din străinătate. Printre 
altele, RIDITT produce şi difuzează fascicole şi pliante informaţionale cu ocazia 
expoziţiilor naţionale şi internaţionale, în strânsă colaborare cu reţeaua INSME 
(Reţeaua internaţională pentru IMM-uri). Exemplele recente (între 2004 şi 2006) 
se referă la: expoziţia RomaScienza (Roma); Salonul Internaţional ,,Research to 
Business” (Bologna); conferinţa OSCE pe IMM-uri (Istanbul); întâlniri bilaterale 
cu Australian Industry Group, ADIT – Societe Nationale d`Intelligence Strategique 
(Franţa) etc.

Reviste
În baza acordurilor şi convenţiilor active, RIDITT semnalează existenţa 

de proiecte, iniţiative şi oportunităţi tehnologice de interes industrial în reviste 
specializate. Exemple recente sunt ,,Innovare” (API-Associaţia pentru Întreprinderi 
Mici şi ,,Technology Review Italia” (MIT BOSTON).

Creşterea capacităţii de ofertă de servicii pentru inovare

În cadrul reţelei RIDITT s-au realizat intervenţii pentru pregătirea profesională 
a operatorilor din centrele şi structurile de cercetare, inovare şi transfer tehnologic 
care operează în cadrul teritoriului naţional, care au interacţionat cu platforma 
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tehnologică reprezentată de portalul RIDITT. Astfel de intervenţii, care se alătură 
celor realizate în cadrul activităţilor de asistenţă tehnică, au avut drept scop, în special, 
creşterea capacităţii operatorilor de inovare de a interacţiona cu sistemul productiv, 
în funcţie de exigenţele întreprinderilor mici şi mijlocii. Tematicile intervenţiilor 
de pregătire profesională au fost identificate prin intermediul interacţiunii cu alţi 
100 de operatori, de unde au reieşit principalele nevoi de pregătire profesională, 
plecând de la modalităţile de a promova inovarea în cadrul IMM-urilor şi ajungând 
la oportunităţile oferite de capitalul de risc pentru a finanţa investiţii în inovare. În 
esenţă, intervenţiile pentru pregătirea profesională realizate s-au ocupat de patru 
zone tematice: marketingul serviciilor pentru inovare (metodologie, instrumente şi 
proceduri); valorificarea rezultatelor cercetării (protejarea proprietăţii intelectuale, 
sprijinul pentru crearea de spin-off academice, transfer tehnologic); instrumente de 
finanţare inovatoare (sedd, start-up şi venture capital, incubare şi pre-incubare) şi 
tehnicile pentru monitorizarea proiectelor de transfer tehnologic către întreprinderile 
mici. În ansamblu, 300 de specialişti au participat la cursurile RIDITT, reprezentând 
mai mult de 100 de organizaţii publice şi private diferite. Intervenţiile pentru pregătire 
profesională au luat forma cursurilor de tip tradiţional, cu durată de o zi sau două, în 
care s-au purtat discuţii cu scopul de a facilita schimbul de experienţă şi competenţe 
între participanţi.

Urmează o scurtă descriere a cursurilor activate

• Valorificarea rezultatelor cercetării
Cursul are obiectivul de a promova diseminarea metodologiilor cu cel mai mare 

succes pentru valorificarea eficace şi rapidă a rezultatelor cercetării, prin intermediul 
actualizării competenţelor şi capacităţilor de a proteja proprietatea intelectuală şi de 
a folosi rezultatele prin intermediul licenţelor şi prin spin-off. Iniţiativa se adresează 
atât operatorilor implicaţi în structurile cercetării, a căror sarcină este aceea de a 
fructifica inovările dezvoltate, cât şi acelora care, în numele întreprinderilor, 
centrelor de servicii sau societăţi de consultanţă, caută pe piaţa de tehnologii soluţiile 
disponibile pentru a inova produsele şi procesele.

• Marketing-ul serviciilor pentru inovare
Intenţia activităţii de pregătire profesională este aceea de a favoriza corelarea 

dintre ofertă şi cererea de servicii, intervenind asupra aspectelor legate de comunicare 
şi promovare a ofertei de astfel de servicii. Inovarea tehnologică nu poate fi 
implementată după scheme prestabilite tip ,,pachet”. Fiecare client are exigenţe 
specifice deoarece factorii care influenţează decizia întreprinderii de a introduce 
noi tehnologii sunt articulaţi şi complecşi: orientarea spre risc a întreprinzătorului, 
disponibilitatea financiară şi strategiile de dezvoltare ale întreprinderii client, 
disponibilitatea personalului calificat, percepţia întreprinzătorului faţă de furnizorul 
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de serviciu şi asupra serviciului propus. Fiecare relaţie cu întreprinderea este aparte şi 
solicită din partea prestatorului o capacitate semnificativă de adaptare şi armonizare 
cu interlocutorii companiilor. Pregătirea profesională are drept scop creşterea 
gradului de cunoaştere a experienţelor şi a studiilor de caz în acest sens.

• Instrumente de finanţare inovativă
Cursul îşi propune utilizarea de instrumente mai avansate pentru finanţarea 

proiectelor de inovare şi a iniţiativelor de start-up şi spin-off cu tehnologie joasă, prin 
intermediul actualizării competenţelor şi capacităţilor de ,,fund raising” a managerilor 
de proiect în contact direct cu utilizatorii şi cu întreprinzătorii noi. Cursul îşi propune, 
mai ales, furnizarea unei sinteze a gamei de oportunităţi financiare, începând cu 
facilităţile publice (regionale, naţionale şi comunitare) ajungând la ,,seed capital” şi 
la ,,venture capital”.

•Tehnici pentru monitorizarea proiectelor de transfer tehnologic către 
întreprinderile mici

Cursul are obiectivul de a forma competenţe adecvate şi de a dezvolta 
proiecte de inovare şi transfer tehnologic şi de a favoriza utilizarea resurselor 
financiare disponibile. În special, cursul furnizează instrumentele necesare pentru 
,,monitorizarea” unui proiect de inovare adresat întreprinderilor de dimensiuni mici 
(identificarea nevoilor, definirea obiectivelor, căutarea de competenţe, accesul la 
resurse).

Accelerarea proceselor de lucru în reţea (networking) între operatorii din 
domeniul cercetării şi din cel al industriei

Pentru activităţile de diseminare a tehnologiilor RIDITT sunt activate, în 
baza criticităţilor specifice sistemului productiv, colaborări cu structurile calificate 
prezente în teritoriu, cum ar fi asociaţiile de întreprinzători, sistemul cameral, 
parcuri ştiinţifice şi tehnologice, BIC, centre se servicii etc. Iniţiativele, care au drept 
scop favorizarea corelării dintre cererea şi oferta de tehnologie, prevăd în general 
următoarele acţiuni:

- Organizarea de întâlniri de aprofundare între deţinătorii de tehnologie şi 
întreprinderi; 

- Sprijinirea pentru redactarea studiilor de fezabilitate;
- Căutarea de eventuali parteneri
- Identificarea de linii de finanţare şi de măsuri de facilitare disponibile pentru 

realizarea concretă de proiecte de transfer.
Modul de abordare tipic RIDITT pleacă în general de la manifestarea unei 

nevoi de inovare industrială din partea unei asociaţii de întreprinzători, a unui grup 
de întreprinderi, sau a unui district industrial. Unei astfel de exigenţe i se analizează 
şi i se furnizează toate informaţiile legate de centre de cercetare, inovare şi transfer 
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tehnologic cele mai indicate pentru a satisface acea nevoie, precum şi informaţiile 
privind cele mai promiţătoare tehnologii. În momentul în care apare posibilitatea 
efectivă de a dezvolta cu adevărat un proiect de inovare şi transfer tehnologic, 
RIDITT se organizează pentru a furniza elementele utile analizei de fezabilitate cât şi 
creării condiţiilor pentru naşterea parteneriatului adecvat. În acest moment ia formă, 
dese ori, nevoia de a implica în proiect organizaţii care iniţial nu fuseseră prevăzute, 
cum ar fi întreprinderi şi centre de cercetare specializate în zone complementare, 
entităţi de certificare sau de standardizare, finanţatori privaţi (venture capitalists, 
business angels, bănci etc). În cele din urmă, RIDITT ajunge să analizeze cele mai 
recomandate scheme de finanţare publică la nivel regional, naţional, comunitar şi 
internaţional, pentru a primi proiectul şi pentru a oferi sprijin proiectului.

Cu titlu de exemplu, se furnizează în continuare scurte descrieri legate de trei 
iniţiative de promovare de transfer tehnologic.

Sprijin pentru transfer tehnologic în sectorul încălţăminte
În cadrul activităţilor reţelei pentru inovarea întreprinderilor producătoare de 

încălţăminte promovată de Asociaţiile Industriale din Bari, Cosenza şi Lecce şi de 
către Asociaţia Producătorilor de Încălţăminte din zona Brentei (,,Progetto Nord Sud 
Calzature”) RIDITT a activat o colaborare care are ca scop diseminarea inovării în 
industria încălţămintei.

Iniţiativa şi-a propus să favorizeze corelarea dintre cererea de inovare din 
partea firmelor şi oferta corespunzătoare, concretizată în ansamblul Centrelor de 
Servicii, Entităţilor de Cercetare şi structurilor academice din Italia. Modalitatea 
operaţională a fost structurată pe trei faze:

l Recunoaşterea ofertei de inovare. Recunoaşterea a luat în considerare 
întregul teritoriu naţional şi a inclus centrele de servicii pentru sectorul încălţăminte, 
centrele de cercetare publică şi privată cu experienţă de colaborare cu întreprinderile 
din industria încălţămintei, universităţile sau departamentele universitare care au 
competenţe în tehnologiile specializate de interes pentru industria încălţămintei. 
Pentru fiecare structură în parte s-a completat o schemă specială de aprofundare.

l Analiza cererii de inovare. Această a doua activitate s-a concretizat într-o 
serie de recunoaşteri/întâlniri cu un grup de firme din diferite districte industriale. 
În special, asociaţiile de întreprinzători au identificat un număr restrâns de ,,firme 
ghid”, cu grad special de sensibilitate, ca dimensiuni sau ca natură a produsului sau 
ca organizare, la aspectele legate de inovare. Astfel de întreprinderi au fost vizitate 
pentru a se putea face o evaluare pe teren a mijloacelor lor tehnologice, a produselor 
şi a aspectelor organizatorice; aprofundarea tematicilor legate de cererea de inovare 
a fost efectuată prin intermediul interviurilor cu reprezentanţii firmelor.

l Sinteza şi prezentarea rezultatelor finale ale studiului. La încheierea acti-
vi tă ţilor citate s-a redactat un studiu care a inclus, în afară de detaliile legate de 
aspecte ale ofertei de inovare şi de cererea din partea firmelor, o serie de indicaţii 
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finale şi de directive pentru a favoriza cât mai mult corelarea dintre cerere şi ofertă 
(tabelul nr. 4).

Tabelul nr. 4
Anumite rezultate ale proiectului ,,Producători de Încălţăminte”  

Sprijin pentru procesele de inovare în microîntreprinderi
RIDITT a activat o colaborare cu Confartigianato pentru a promova 

diseminarea proceselor de inovare la microîntreprinderile asociate. Colaborarea a 
activat competenţe care, pe de o parte au utilizat know-how legat de relaţionarea cu 
întreprinderea mică din reţeaua Asociaţiilor Teritoriale şi de Categorie a Confederaţiei 
şi, pe de altă parte, au fructificat experienţa IPI în ceea ce priveşte crearea condiţiilor 
de a introduce în reţea competenţele tehnico-ştiinţifice cele mai adecvate nevoilor 
specifice exprimate de sistemul de IMM-uri. Prima fază a colaborării a dus la 
realizarea a cinci intervenţii de pregătire profesională care s-au adresat reţelei de 
Asociaţii Teritoriale ale Confartigianato. Ulterior, s-au identificat anumite proiecte 
pilot care au implicat mai mult de 10 organizaţii teritoriale ale Confartigianato. În 
special, s-au aprofundat studiile de fezabilitate pentru: un proiect de folosire de senzori 
olfactivi electronici în procesul de control de calitate în industria agroalimentară 
(producţia de şuncă); un proiect pentru certificare de mediu a produselor ceramice 
,,arse a treia oară”; un proiect pentru consultarea, actualizarea automată şi uşurinţa 

 Secţiunile principale ale raportului asupra proiectului legat de sectorul Încălţăminte 

  Caracteristicile polurilor productive analizate şi a firmelor intervievate 

• Polul productiv Barletta – Trani – Molfetta (Puglia, Sudul Italiei) 

• Polul productiv din Cosenza (Calabria, Sudul Italiei) 

• Polul productiv din Riviera del Brenta (Veneto, Nordul Italiei) 

• Polul productiv din Lecce – Casarano (Puglia, Sudul Italiei) 

Cererea de tehnologie şi inovare 

• Zona proiectare/dezvoltare produs 

• Zona producţie şi logistică 

• Zona distribuţie şi vânzare 

• Standardizare şi certificare 

Linii viitoare de intervenţie 

• Produsul şi conţinutul său 

• A proiecta mai bine şi mai rapid pentru a produce mai bine 

• A produce în mod competitiv 
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în utilizare a manualului tehnic de către service-urile de autoreparare; un proiect 
pentru dezvoltarea firelor hipoalergice. În plan operaţional, întregul proiect a permis 
experimentarea aplicabilităţii iniţiativelor legate de temele de inovare şi transfer 
tehnologic, în cadrul Confartigeanato, aceste iniţiative indicând noi zone de lucru 
pentru inovare din portofoliul de oferte de politică, consultanţă şi servicii pentru 
întreprinderi, ale asociaţiilor de întreprinzători.

Sprijin pentru promovarea inovării la nivel teritorial
RIDITT a activat o colaborare cu Provincia di Prato având ca obiectiv 

impulsionarea cercetării, inovării şi transferului tehnologic în districtul textil din 
Prato pentru a ajuta la creşterea competitivităţii acestuia. În special, proiectul ,,Prato-
CREAF” prevede definirea misiunii, a funcţiilor prioritare şi a liniilor directoare 
pentru operativitatea Centrului pentru cercetare, inovare şi pregătire de nivel înalt ce 
se intenţionează a fi creat în districtul textil de la Prato (CREAF).

Centrul îşi propune creşterea competitivităţii sistemului productiv al Provinciei 
Prato prin intermediul:

l diseminării cunoştinţelor tehnologice pentru inovare de produs, proces şi de 
gestiune, pentru întreprinderile ce operează în zona districtului din Prato;

l întărirea activităţilor de cercetare şi inovare legate de sistemul productiv 
din Prato;

l atragerea de noi structuri de cercetare şi dezvoltare, ale universităţilor, 
entităţilor publice şi întreprinderilor naţionale şi străine;

l activarea şi incubarea de noi iniţiative privind întreprinderi cu tehnologie 
avansată aferente sectorului textil şi evoluţia acestuia;

l mobilizarea de resurse financiare pentru implementarea scopurilor mai 
sus menţionate.

În special RIDITT, prin intermediul unui schimb continuu de păreri şi printr-o 
confruntare constantă cu administraţia provinciei, trebuie să desfăşoare o analiză pe 
scară largă a valenţelor şi necesităţilor reţelei productive, chiar şi în legătură cu oferta 
de tehnologie şi de servicii de cercetare şi inovare disponibilă la nivel local.

Anumite evidenţe rezultate din proiectul Prato-CREAF (Centrul pentru 
Cercetare şi Pregătire Profesională d e Nivel Înalt) pentru districtul textil din Prato 
sunt prezentate în figurile nr. 6, 7 și 8.

În acest sens s-a întocmit o schemă a dezvoltării activităților RIDITT pentru 
proiectul Prato-CREAF și s-a prezentat harta districtelor textile din Italia și distribuirea 
Centrelor de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic în serviciul industriei textile.
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Figura 6 Lanțul activităților și perioade de tip
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Figura nr. 7. Harta districtelor textile din Italia (cu roșu) şi distribuirea Centrelor 
de Cercetare, Inovare şi Transfer Tehnologic în serviciul industriei textile

Favorizarea transferului tehnologic între cercetare şi întreprindere

În cadrul reţelei RIDITT s-a implementat un program pilot pentru finanţarea 
de proiecte în zonele mai puţin dezvoltate care au ca scop favorizarea transferului 
tehnologic de la sistemul de cercetare către IMM-uri.

În conformitate cu iniţiativa RIDITT, programul pilot, deja în desfăşurare, a 
prevăzut finanţarea (în limita maximă de 580 de mii euro pe iniţiativă, dintr-o sumă 
totală de 2.320.000,00 euro) a 4 proiecte de transfer tehnologic, câte unul pentru 
fiecare dintre următoarele zone tehnologice prioritare):

l Automatizarea industrială şi senzorială;
l Biotehnologii;
l Materiale avansate;
l Tehnologii separative.
Prin intermediul realizării Programului se urmăreşte atingerea următoarelor 

obiective:
l Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii aflate în zonele cele mai puţin 

dezvoltate acordând atenţie deosebită IMM-urilor care operează în sectoarele cu 
tehnologie joasă sau medie-joasă să investească în cercetare şi inovare facilitând 
accesul la servicii şi tehnologii dezvoltate în cadrul Universităţilor şi/sau a Centrelor 
de cercetare;

l Crearea de centre de excelenţă cu o specializare puternică într-o tehnologie 
anume care să se poată constitui în element de referinţă pentru întreprinderile care 
intenţionează să realizeze proiecte de cercetare şi dezvoltare;

l Favorizarea de agregări în jurul centrelor de excelenţă ale Asociaţiilor de 
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întreprinzători şi alte structuri angajate în sectorul promovării inovării şi transferului 
tehnologic cu scopul de a întări şi integra în mod sinergic competenţele disponibile.

Figura nr. 8. Caracteristicile principale ale ofertei deja existente în teritoriul 
din Prato
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În special, licitaţia, închisă pe 1 martie 2005, a rezervat participarea la Program 
a grupurilor ce conţineau cel puţin o universitate sau un centru de cercetare, public 
sau privat, specializate în tehnologii ce urmează a fi transferate şi, cel puţin o asociaţie 
de întreprinzători. Grupările trebuiau să fie formate din cel puţin trei organisme iar 
funcţia de conducere trebuia să fie deţinută de o Universitate sau de un centru de 
cercetare. Puteau să facă parte din aceste grupări şi alte organisme, care operau în 
sectorul cercetării, inovării şi al transferului tehnologic, cum ar fi:

l Parcurile Ştiinţifice şi Tehnologice;
l Staţiile Experimentale pentru industrie;
l Camerele de Comerţ;
l Agenţiile şi centrele pentru inovare, înţelegându-se aici structurile care 

sunt dedicate în mod expres activităţilor de inovare şi/sau transfer tehnologic către 
întreprinderi.

Toţi subiecţii care făceau parte din grupul propunător nu trebuiau să desfăşoare 
activităţi de societate cu profit.

Proiectele trebuiau să aibă ca scop promovarea şi diseminarea tehnologiilor 
incluse în cele patru arii tehnologice menţionate anterior, adresându-se IMM-urilor 
din zonele mai puţin dezvoltate din ţară şi care ţin de unul sau mai multe sectoare 
industriale şi/sau de un district industrial şi/sau de o zonă cu specializare productivă. 
În acest scop proiectele puteau să prevadă următoarele linii de activitate:

1. Activităţi de promovare referitoare la diseminarea de informaţii privind 
tehnologia care face obiectul iniţiativei către un număr cât mai mare de întreprinderi 
care ţin de un compartiment/district/sector industrial.

2. Demonstraţii ale realizării de modele de stimulare şi/sau instalaţii pilot 
demonstrative precum şi activităţi care se referă la adaptarea pentru utilizare a 
instalaţiilor demonstrative pilot deja existente, cu scopul de a demonstra eficacitatea 
tehnologiei ce se intenţionează a fi transferată către un număr cât mai mare de 
întreprinderi;

3. Activităţi de studiu şi analiză pentru evaluarea posibilităţii de aplicare a 
tehnologiei ce trebuie transferată întreprinderilor ce ţin de sectoarele/compartimentele 
şi/sau districtele industriale luate în considerare.

Pentru fiecare proiect selecţionat s-au pus la dispoziţie resurse financiare 
pentru un procent maxim de 70% din cheltuielile admisibile şi pentru o sumă totală 
care să nu depăşească 580.000,00 euro.

Pentru a favoriza o diseminare cât mai vastă către IMM-uri a tehnologiilor 
ce urmează a fi transferate, pentru a optimiza rezultatele proiectelor propuse, pentru 
a armoniza metodologiile de intervenţie propuse de diferite grupări şi pentru a 
dezvolta sinergii cât mai vaste cu alţi operatori în domeniul inovării, RIDITT pune 
la dispoziţie servicii de asistenţă tehnică, în relaţie directă cu activităţile legate de 
realizarea proiectelor pilot. În acest scop se creează un comitet pentru gestionarea 
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şi monitorizarea proiectelor pilot format din reprezentanţi ai IPI, ai Ministerului 
Dezvoltării Economice şi ai fiecărei grupări selecţionate.

Selecţionarea proiectelor a fost efectuată prin intermediul unei proceduri care 
prevede atribuirea de punctaj în baza următorilor indicatori:

l Calitatea proiectului propus;
l Calitatea grupului de lucru;
l Nivelul tehnologic al sectoarelor industriale prelucrătoare cărora i se 

adresează activitatea proiectului, intenţionând premierea proiectelor care doresc 
transferarea de tehnologii către IMM-uri ce ţin de sectoarele menţionate cu tehnologie 
joasă sau medie/joasă;

l Caracteristicile grupării, acordându-se punctaj mai mare grupărilor cu 
număr mai mare de membri şi care sunt formate din entităţi de natură diferită, al 
căror conducător are o specializare înaltă, măsurată prin intermediul publicaţiilor şi 
brevetelor în tehnologia ce urmează a fi transferată;

l Resursele financiare suplimentare ale grupării:
Transparenţa criteriilor de alocare a punctajului în baza scării de evaluare 

predefinite şi făcute publice.
Selecţia proiectelor a fost efectuată prin intermediul unei proceduri care 

prevede atribuirea unui punctaj maxim de 100 de puncte.

a) Calitatea proiectului
Unui astfel de criteriu i se atribuie un punctaj, de la un minim de 2 puncte la 

un maximum de 40, determinat ca suma fiecărui punctaj legat de următorii parametri 
de evaluare:

Calitatea iniţiativelor propuse. Unui astfel de parametru îi este atribuit un 
punctaj, de la un minimum de 0 puncte la un maximum de 24 de puncte, care se 
alocă în mod comparativ în baza:

l gradului de coerenţă a iniţiativei propuse cu finalitatea decretului (de la 0 
la 4 puncte);

l gradul de maturitate al tehnologiilor ce trebuie transferate (de la 0 la 4 
puncte);

l calitatea şi gradul de inovare al metodologiei care urmează a fi introdusă (de 
la 0 la 4 puncte);

l sinergia proiectului propus cu alte iniţiative analoage desfăşurate pe 
parcursul ultimilor trei ani (de la 0 la 4 puncte);

l durabilitatea iniţiativei după închiderea activităţilor proiectului (de la 0 la 
4 puncte);

l raportul adecvat al repartizării resurselor de proiect între activităţile de 
promovare, demonstraţie şi studii/analiză (de la 0 la 4 puncte).

Nivelul tehnologic al sectoarelor industriei prelucrătoare cărora i se adresează 
activitatea proiectelor. Unui astfel de parametru i se atribuie 2 puncte (sectoare cu 
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tehnologie avansată şi mediu-avansată) sau 6 puncte (sectoare cu tehnologie joasă 
şi medie-joasă) aşa cum este indicat în tabelul din ataşamentul 1. În cazul în care 
sectoarele industriale de interes pentru activitatea proiectului se referă la sectoarele 
aferente diferitelor domenii tehnologice, punctajul care trebuie atribuit va fi egal cu 
media punctajelor fiecărui sector în parte. În cazul în care activităţile proiectului se 
adresează sectoarelor care nu sunt din zona prelucrătoare, se face referire la sectoarele 
prelucrătoare cu care astfel de activităţi cu legătură directă sau indirectă.

Calitatea grupului de lucru propus pentru realizarea proiectului. Unui astfel de 
parametru i se atribuie un punctaj, de minimum 0 la maximum 10 puncte, care trebuie 
acordat prin metoda comparativă, în baza competenţelor tehnice şi organizatorice ale 
personalului angajat în realizarea proiectului.

b) Caracteristicile grupului
Unui astfel de criteriu i se atribuie un punctaj, de la un minimum de 0 la un 

maximum de 30 de puncte, definit ca suma punctajelor legate de următorii parametri 
de evaluare:

Relevanţa participării Asociaţiei de Întreprinzători. Unui astfel de parametru 
i se atribuie un punctaj, de la un minimum 0 la maximum de 5 puncte, care se 
acordă prin metoda comparativă ce se evaluează în baza volumului de activităţi ale 
proiectului ce vor fi desfăşurate în cadrul grupării.

Nivelul de specializare al universităţii sau al centrului de cercetare. Un astfel 
de parametru are un punctaj de la minimum 0 la maximum 8 puncte, care se acordă 
prin metoda comparativă, în baza:

l numărului de publicaţii din tehnologia care se intenţionează a fi transferată 
în perioada 2002-2004 (de la 0 la 2 puncte);

l numărul de brevete depuse în perioada 2002-2004 (de la 0 la 2 puncte);
l valoarea contractelor aferente tehnologiei ce trebuie transferată semnate în 

perioada 2002-2004 (de la 0 la 2 puncte);
l valoarea totală a contractelor semnate cu IMM-urile în perioada 2002-2004 

(de la 0 la 2 puncte).  
Experienţa Asociaţiei de Întreprinzători în realizarea de intervenţii de inovare 

şi transfer tehnologic către întreprinderi. Unui astfel de parametru i se atribuie un 
punctaj, de la minimum 0 puncte la maximum 4 puncte, care trebuie acordate cu 
metoda comparativă, în baza iniţiativelor de inovare şi transfer tehnologic desfăşurate 
în perioada 2002-2004.

Experienţa complexă a altor parteneri ai proiectului în ceea ce priveşte realizarea 
de intervenţii de inovare şi transfer tehnologic către întreprinderi. Unui astfel de 
parametru i se atribuie un punctaj de la 0 la 4 puncte, prin metoda comparativă, în 
baza iniţiativei de inovare şi transfer tehnologic desfăşurate în perioada 2002-2004.

Numărul şi gradul eterogen al propunătorilor. Unui astfel de parametru i se 
atribuie un minimum de 0 puncte la maximum 4 puncte, care se acordă prin metoda 
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comparativă, în baza numărului de organisme care formează gruparea (de la 0 la 2 
puncte) şi în baza prezenţei în cadrul grupului a unor organisme de natură diferită, 
în afară de universităţi, centre de cercetare şi asociaţii de întreprinzători (de la 0 la 2 
puncte).

În cazul în care proiectele sunt prezentate de consorţii, societăţi consorţiale 
sau alte forme de societăţi create stabil, până la scadenţa termenului de prezentare a 
propunerilor, acestora li se vor acorda 5 puncte.

c) Resurse financiare suplimentare puse la dispoziţia grupării unui astfel de 
criteriu i se atribuie un punctaj minimum de 0 până la maximum 30 de puncte.

Punctajul este determinat în funcţie de următoarele modalităţi:
l se vor atribui 30 de puncte proiectului cu resurse financiare suplimentare 

cât mai ridicate;
l pentru celelalte proiecte punctajul este calculat cu următoarea formulă:

p = 30 x (Vppro-828.000,00)/(Vpmax-828.000,00)
unde:
p = punctajul care trebuie atribuit propunerii;
VPmax = proiectul cu valoarea financiară maximă;
Vppro = valoarea financiară a respectivului proiect.

Ca răspuns la licitaţie au fost trimise 42 de propuneri de proiect, de înalt nivel 
tehnologic, echivalent al unei valori totale a proiectelor de 40 de milioane de euro, 
care au implicat 203 de organizaţii (50 de Universităţi, 30 de Centre de cercetare, 66 
de Asociaţii de Întreprinzători, 32 de Agenţii pentru inovare, 12 Camere de Comerţ şi 
13 Parcuri Ştiinţifice). Zonele în care s-a manifestat cea mai mare ofertă de tehnologii 
gata pentru a fi transferate au fost: automatizarea industrială şi senzorială, cu 13 
proiecte şi biotehnologiile şi materialele avansate, cu 11 proiecte pentru fiecare dintre 
acestea.

Cele 4 proiecte care au obţinut finanţarea sunt acum în desfăşurare şi vor dura 
un an, angajând în total resurse de aproximativ cinci milioane de euro. Activităţile 
începute până acum au angajat direct asociaţiile de întreprinzători şi întreprinderile 
lor asociate, şi sunt deschise participării oricărei întreprinderi interesate.

Din punctul de vedere al proiectului AGRIMATION (www.agrimation.
it) coordonat de Universitatea ,,Federico II di Napoli” se intenţionează să se facă 
publice tehnologiile de automatizare industrială bazate pe integrarea de senzori 
inovatori cum ar fi RFID (Radio Frequency Identificators-Identificatori de Frecvenţă 
Radio) şi tehnicile de automatizare SCADA (Control, Supraveghere şi Achiziţie de 
date/Supervisory Control and Data Acquisition) pentru capacitatea de a fi urmărite, 
calitatea şi siguranţa produselor alimentare din compartimentele dulciuri, legume/
fructe, paste, ulei, cafea şi produse de panificaţie.
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Foto 5. Specialist în timpul activității de coordonare a procesului de producție 
într-o întreprindere realizată în cadrul programului RIDITT

Proiectul CNR-ISPA din Bari, AGRIBIT (www.agribit.net), este implicat în 
schimb în transferul de biotehnologii bazate pe dezvoltarea de enzime, bacterii şi 
microorganisme, precum şi proceduri şi metodologii inovatoare pentru inovarea de 
produs şi îmbunătăţirea proceselor productive şi a calităţii senzoriale a produselor 
lactate de casă, ulei şi măsline, vin, produse de panificaţie şi salamuri.

Cel de-al treilea proiect, denumit SISTEMA (www.tecnopolo.it) şi coordonat 
de Universitatea Tor Vergata di Roma, are impact asupra industriei mecanice, 
navale şi aerospaţiale, prin intermediul implicării unei game vaste de competenţe în 
teritoriul din Lazio, în legătură cu materialele inovatoare şi cu procesele avansate de 
prelucrare.

Proiectul TATICA (www.tatica.it) al Staţiei Experimentale pentru Industria 
Conservelor Alimentare, va transfera întreprinderilor agroalimentare din Campania o 
nouă tehnologie bazată pe câmpuri electrice şi membrane avansate pentru producerea 
de derivate din roşii şi fructe.

Promovarea creării de noi întreprinderi cu tehnologie 
avansată

Proiectul Biofarm, realizat în cadrul unui program specific pilot RIDITT şi 
care are drept scop favorizarea creării şi dezvoltării de întreprinderi hi-tech, a permis 
crearea unui incubator de noi întreprinderi în sectorul biotehnologic şi al studiului 
vieţii.
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Structura, inaugurată în 2005 este localizată în Pula, în Regiunea Sardegna, 
în cadrul Parcului ştiinţific şi tehnologic Polaris (www.consorzioventuno.it/ polaris_
aziende2-3.php). Bioincubatorul este format dintr-un ansamblu mixt de spaţii utilate 
pentru laboratoare, birouri şi funcţii logistice. Biofarm furnizează de asemenea şi 
servicii specializate pentru asistenţă în crearea de întreprindere, cum ar fi:

l pre-incubare şi asistenţă pentru elaborarea planului de afaceri;
l incubare şi protecţie tehnico-ştiinţifică;
l dezvoltare şi asistenţă financiară.
Incubatorul găzduieşte până la maximum 11 atart-ups biotehnologice (în 

medie, se prevede existenţa în acelaşi timp a 5 întreprinderi) pe o perioadă medie de 
1,5 ani de incubare (incubare minimă 1 an, maximum 2 ani).

Primul pas pentru realizarea Biofarm a fost constituirea în 2003 a unei Comisii 
pentru evaluarea proiectelor pentru realizarea de incubatoare hi-tech. Cerinţele 
pentru acceptarea propunerilor de proiecte care puteau fi prezentate Administraţiilor 
Regionale includeau:

l existenţa unei clădiri adecvate, într-o zonă puţin dezvoltată, care trebuia 
pusă la dispoziţie Regiunii gratuit pentru cel puţin 5 ani, pentru activităţi de incubare 
a întreprinderii;

l prezenţa în cadrul firmelor a unui subiect gestionar, ales în prealabil prin 
intermediul unei licitaţii, a unei Universităţi sau a unui centru de cercetare, inovare 
şi transfer tehnologic.

Criteriile de evaluare identificate de către Comisie priveau:
l Calitatea ştiinţifică a intervenţiilor propuse;
l Resurse financiare suplimentare disponibile;
l Criteriile utilizate de Regiunea sau de Provincia autonomă pentru a identifica 

entitatea gestionară.
Proiectul selecţionat a prevăzut un cost total, în ceea ce priveşte achiziţia de 

aparatură, instalaţii, maşini, de aproximativ un milion de euro, pentru care Regiunea 
(Sardegna) a contribuit cu 25%.

Concluzii

Chiar dacă este încă prea devreme să se efectueze o evaluare a impactului pe 
care l-a avut RIDITT, unele dintre rezultatele obţinute sunt cu precădere încurajatoare. 
De fapt, elementele de noutate ale RIDITT şi metodologia de lucru urmate au permis 
animarea unei părţi mari şi importante din cadrul Schemei Inovatoare Italiene şi 
au dus la faptul că RIDITT a devenit un punct de referinţă pentru întreprinderile 
şi operatorii de transfer tehnologic. RIDITT participă de doi ani la programe ale 
Uniunii Europene care au scopul de a împărtăşi cele mai bune practici dezvoltate de 
ţări membre în ceea ce priveşte promovarea inovării.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(36)/201878

După prima fază a RIDITT, care a implicat o investiţie complexă de aproximativ 
cinci milioane de Euro, guvernul italian şi Ministerul Dezvoltării Economice, în 
2006 au considerat că este util să se mărească şi să se optimizeze programul printr-o 
alocare de treizeci şi cinci de milioane de euro, în trei ani (figura nr. 9).

O următoare idee a RIDITT s-a concretizat în cursul ultimului an în anumite 
programe lansate de Ministerul Dezvoltării Economice, în colaborare cu alte 
administraţii centrale, pentru a finanţa proiecte de dezvoltare precompetitive în 
fiecare din cele 10 zone tehnologice identificate în cadrul reţelei.

Probabil că unul dintre principalele motive care a permis obţinerea de rezultate 
bune se datorează unei atenţii deosebite acordate de către managementul pentru 
plierea întregului program pe nevoile efective ale sistemului inovator italian, iar 
posibilitatea de preluare cu acelaşi succes a iniţiativei în România nu poate să facă 
abstracţie de adoptarea acesteia la nevoile efective şi la cintextul din România. 

În special, printre elementele importante ale experienţei RIDITT se pot indica 
următoarele:

• este eficace ca reţeaua pentru inovare şi transfer tehnologic să se concentreze 
de la început pe cererea industrială de tehnologie inovatoare (technology pull);

• este fundamental să se valorifice organizaţiile prin intermediul capacităţilor 
de intermediere între cercetare şi întreprindere, impulsionându-le în acelaşi timp 
către piaţă, renunţând la pretenţia că reţeaua însăşi, de una singură, poate rezolva 
problema discrepanţei între cererea şi oferta de tehnologie;

• este util să se proiecteze o reţea ne-ierarhică şi cât mai mult orientată 
transversal faţă de alte administraţii implicate în promovarea inovării tehnologice, 
evitând o dependenţă excesivă a reţelei doar de sistemul de ofertă de tehnologie;

• este important ca reţeaua, în afară de a disemina informaţii prin intermediul 
repertoriilor şi al bazei de date, să construiască un limbaj comun între diverşi 
operatori (cercetători, întreprinzători şi operatori ai transferului tehnologic) prin 
intermediul seminariilor şi, mai ales, lansând acţiuni pilot pentru a crea exemple de 
succes concret, care să indice cele mai bune posibilităţi de a folosi serviciile oferite 
de către reţea;

• este de asemenea fundamental să se creeze consens în întreaga reţea prin 
intermediul: imparţialităţii în relaţiile cu diferitele tipologii de operatori ai sistemului 
inovator; transparenţei în procedurile administrative; implicarea directă a tuturor 
acţionarilor diferiţi chiar şi prin participarea acestora la Comitetul de orientare şi 
control.
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Figura nr. 9. Optimizarea programului RIDITT
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EDiana CAZAC1 
Abstract

This article will examine the theoretical aspects and issues of performance 
and management of Treasury function and public debt management of 
government. Governments need to ensure both efficient implementation of 
their budgets and good management of their financial resources. Spending 
agencies must be provided with the funds needed to implement the budget in 
a timely manner, and the cost of government borrowing must be minimized. 
The existing mechanism of liquidity management in many countries proves its 
effectiveness and, consequently, the ways of its development and improvement. 
This paper aims to highlight the importance of the Treasury function related to 
its system of liquidity management and treasury performance in government 
debt management.

Keywords: government debt; Treasury; cash management; Central Bank;

Rezumat

Acest articol va examina aspectele teoretice și abordări legate de 
performanța și gestionarea funcției Trezoreriei și getsiunii a datoriei publice. 
Guvernele trebuie să asigure atât implementarea eficientă a bugetelor lor, 
cât și buna gestionare a resurselor financiare. Instituțiile publice trebuie să 

1  doctorand,  Academy of Economic Studies of Moldova

ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND 
PERFORMANȚA SISTEMULUI 
TREZORERIAL ÎN GESTIUNEA 

DATORIEI PUBLICE

THEORETICAL APPROACHES 
ON THE PERFORMANCE OF THE 

TREASURY SYSTEM IN THE PUBLIC 
DEBT MANAGEMENT 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(36)/201882

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
dispună de fondurile necesare pentru implementarea bugetului în timp util, 
iar costul împrumuturilor guvernamentale trebuie minimizat. Mecanismul 
existent de gestionare a lichidităților în multe țări demonstrează eficiența și, 
în consecință, căile de dezvoltare reprezintă îmbunătățirea acestuia. Lucrarea 
urmărește să sublinieze importanța funcției Trezoreriei legate de sistemul său 
de gestionare a lichidităților și performanța trezoreriei în gestionarea datoriei 
publice.

Cuvinte-cheie: datorie de stat, Trezorerie, flux de numerar, Banca Centrală

JEL Classification: F65; F32; H63;

Provocarea majoră a întregului sistem trezorerial o constituie modul de 
a gestiona fluxurile financiare publice și de a asigura disponibilitatea 

resurselor financiare publice la momentul oportun, pentru îndeplinirea obligațiilor 
de plată ale guvernului, prevenind în același timp acumularea de arierate, reducând 
nevoia de împrumuturi guvernamentale și maximizând randamentul soldurilor de 
numerar. Guvernele trebuie să asigure atât punerea eficientă în aplicare a bugetelor 
lor, cât și buna gestionare a resurselor financiare ale acestora, în special, să acorde o 
atenție deosebită managementului datoriei de stat. Cheltuielile publice trebuie să fie 
prevăzute și acoperite cu fondurile necesare pentru punerea în aplicare a bugetului în 
timp util, iar costul împrumuturilor guvernamentale trebuie să fie reduse la minimum. 
De asemenea, este necesară o bună gestionare a activelor și pasivelor financiare.

Toate operațiunile privind executarea bugetului sunt efectuate pe un cont unic 
trezorerial, deschis în cadrul Băncii Centrale, în care sunt consolidate toate resursele 
financiare de stat, fiind reflectate integral operațiunile pe venituri și cheltuieli. În 
scopul luării deciziilor, orientate spre dezvoltarea și buna funcționare a economiei 
naționale, Guvernul are nevoie de o informație operativă și veridică privind starea 
resurselor financiare și felul în care se gestionează datoria publică. Contul unic 
trezorerial reprezintă un sistem calitativ nou de planificare și prognozare financiară. 
Trezoreria își prognozează activitatea luând în considerație proporțiile și tendințele 
macroeconomice de bază, care se formează în economie. Astfel, actualitatea și 
necesitatea studierii științifice profunde a performanței funcției Trezoreriei în 
asigurarea unui management eficient al datoriei publice, inclusiv al fluxurilor 
financiare publice, sunt generate de trăsăturile economiei naționale specifice fiecărei 
țări, precum și de experiența pozitivă a existenței organelor de trezorerie în alte țări. 
În acest context, actualitatea acestui articol derivă din faptul ca actualele guverne se 
dezvoltă într-un mediu plin de provocări economice, iar modul în care este configurată 
și implementată funcția de trezorerie este pasibil de ameliorări și dezvoltări care ar 
moderniza și ar îmbunătăți semnificativ procesele aferente gestiunii datoriei publice, 
inclusiv a finanțelor publice.
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Managementul fluxurilor financiare publice în cadrul guvernului include 
diverse activități: formularea politicii fiscale, elaborarea bugetului, executarea 
bugetului, gestionarea operațiunilor financiare, contabilitate, audit și evaluare. 
În cadrul acestei largi funcții de gestiune a fluxurilor financiare publice sau altfel 
spus, funcția Trezoreriei, este de a realiza un set de obiective specifice, care acoperă 
următoarele activități:[1]

• Gestiunea numerarului; 
• Gestionarea conturilor bancare ale guvernului; 
• Planificarea financiară și prognoza fluxurilor financiare publice; 
• Managementul datoriei publice; 
• Administrarea granturilor externe și a fondurilor de contrapartidă din 

ajutorul internațional; 
• Managementul activelor financiare.
Strategia guvernului de a gestiona fluxurile financiare publice pentru a 

maximiza rentabilitatea financiară e o parte esențială a managementului de numerar. 
Pentru a realiza aceste activități, aranjamentele organizatorice și distribuirea 
responsabilităților variază în mod considerabil în funcție de țări. În unele țări, 
Departamentul de Trezorerie se concentrează numai pe funcțiile de numerar și de 
gestionare a datoriei. În câteva țări, gestionarea datoriei este realizată de către o 
agenție autonomă. În alte țări, Departamentul de Trezorerie efectuează controale 
de execuție a bugetului și / sau activitățile de raportare contabilă și de execuție a 
bugetului. [2]

Gestionarea fluxurilor financiare publice are următoarele scopuri: 
- controlul cheltuielilor publice;
- implementarea bugetului în mod eficient;
- reducerea la minimum a costurilor împrumuturilor guvernamentale; 
- precum și maximizarea costului de oportunitate al resurselor. 
Controlul fluxurilor financiare este un element cheie în managementul 

macroeconomic și a gestionării bugetului. Pentru o implementare eficientă a 
bugetului, este necesar să se asigure toate condițiile, astfel încât cererile de finanțare 
să fie plătite în conformitate cu clauzele contractuale, iar veniturile să fie colectate la 
timp. Este necesar să se reducă la minimum costurile de tranzacție, iar împrumuturile 
să fie făcute la cea mai mică rată a dobânzii sau să se genereze fluxuri financiare 
suplimentare prin emisiunea de valori mobiliare. De asemenea, este necesar să se 
evite plata în avans și să se urmărească cu exactitate data la care plățile sunt datorate.

În țările în curs de dezvoltare, guvernele, de multe ori, nu acordă atenția 
cuvenită problemelor legate de gestionare a fluxurilor financiare publice prin 
sistemul trezorerial. Procedurile de executare bugetară, precum și gestionarea 
fluxurilor financiare publice se concentrează pe chestiuni de conformitate, în timp 
ce necesitățile zilnice de numerar sunt îndeplinite la un cost scăzut de către Banca 
Centrală. 
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Totodată, executorii de buget nu sunt preocupați de costurile de împrumut, 
deoarece ratele principalului sunt deja luate în considerare în bugetul elaborat de 
Ministerul Finanțelor. Cu toate acestea, costul împrumuturilor și faptul că creditele 
sunt acordate guvernului de către sistemul bancar reprezintă un obiectiv-cheie din 
punct de vedere macroeconomic și un criteriu de performanță în cadrul programelor 
financiare sprijinite de Fondul Monetar Internațional, precum și separarea între 
activitățile Băncii Centrale și bugetul de stat. Acest lucru face managementul 
fluxurilor financiare publice mai important. 

Managementul și performanța sistemului trezorerial au, de asemenea, un 
impact considerabil asupra gestiunii datoriei publice, iar unele țări au implementat 
reforme pentru a face entitățile mai responsabile de numerar, menținând în același 
timp instrumente pentru asigurarea disciplinei fiscale. Totodată, este necesar să se 
reducă la minimum intervalul dintre momentul în care este recepționat numerarul și 
momentul în care acesta este disponibil pentru realizarea programelor de cheltuieli. 

Veniturile colectate trebuie să fie prelucrate cu promptitudine și puse la 
dispoziție pentru utilizare. Atunci când colectarea taxelor se face de către birourile 
administrației fiscale și vamale sau de către oficiile de trezorerie, organizarea 
administrativă a acestor birouri ar trebui să fie revizuită și echipamentele lor 
modernizate. Băncile comerciale, în virtutea infrastructurii sectorului bancar, sunt 
adesea în măsură să colecteze venituri mai eficient decât birourile fiscale, care ar 
trebui, prin urmare, să se concentreze în schimb, asupra urmăririi contribuabililor. 

Atunci când veniturile sunt colectate de către băncile comerciale, aranjamentele 
trebuie să fie definite, delimitate și reglementate pentru a încuraja concurența și a 
asigura transferul prompt al veniturilor colectate la conturile guvernamentale. 

Pentru a obține o înțelegere a modului în care fondurile publice au fost 
utilizate, precum și modul în care acestea contribuie la politicile guvernamentale, 
este important să se monitorizeze rezultatele cheltuielilor. Acest fapt a condus la 
stabilirea unor sisteme de evaluare și de monitorizare a instituțiilor guvernului. 
O trăsătură comună a unor astfel de sisteme implică Ministerul Finanțelor să 
întreprindă controale la agențiile de cheltuieli și să solicite obligatoriu rapoarte 
privind performanța financiară și non-financiară. 

Performanța sistemului trezorerial poate fi dependentă de rezultatele 
cheltuielilor guvernamentale, care pot fi măsurate prin nivelul de realizări, rezultate 
și impacturi, ceea ce presupune definirea unor indicatori de performanță. [3] Este 
important ca guvernele să definească și să țină evidența indicatorilor de performanță, 
să ia în considerare ceea ce se încearcă să atingă prin intermediul politicilor lor și 
cât de departe progresează, și să utilizeze ulterior informațiile pentru o planificare în 
mod corespunzător. Din acest motiv, există o legătură puternică între monitorizarea 
bugetului și întocmirea bugetului pe bază de performanță. 

Soldurile de numerar sunt centralizate în mod eficient printr-un cont 
unic al Trezoreriei. Acesta este un cont sau un set de conturi, prin care guvernul 
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tranzacționează toate plățile. Un cont de trezorerie standard unic este organizat în 
felul următor: ministerele de resort dețin conturi la Banca Centrală, care sunt și 
conturile subsidiare ale acestui cont unic de trezorerie, iar agențiile de cheltuieli din 
cadrul ministerelor de resort dețin conturi, fie la Banca Centrală, sau, pentru servicii 
bancare comoditate, la băncile comerciale; în ambele cazuri, conturile trebuie să fie 
autorizate de către Trezorerie. Conturile agențiilor de cheltuieli sunt conturi cu sold 
zero, banii fiind transferați în aceste conturi ca fiind plăți cu o anumită destinație 
specială, acestea o dată ce sunt aprobate, sunt efectuate.  În context, conturile 
agențiilor de cheltuieli sunt în mod automat golite, la sfârșitul fiecărei zile (în 
cazul în care infrastructura bancară permite compensarea zilnică). Banca centrală 
consolidează poziția guvernului, la sfârșitul fiecărei zile, inclusiv soldurile din toate 
conturile guvernamentale.

Oricare ar fi aranjamentele instituționale, centralizarea soldurilor de numerar 
ar trebui să acopere toate conturile guvernamentale utilizate pentru operațiunile de 
plată, inclusiv conturile administrate de fonduri. [11, 12]

În cazul în care valoarea banilor este  un principiu de lucru al guvernului, 
un punct semnificativ de pornire ar consta în stabilirea unor aranjamente business 
like între guvern și sistemul bancar. Principiul conform căruia guvernul ar trebui 
să câștige dobânzi la toate depozitele sale și că acesta ar trebui, la rândul său, să 
plătească pentru toate serviciile bancare pe care le primește, ar trebui să fie în mod 
serios revizuit. Reformele făcute în Noua Zeelandă și implementate în alte țări, 
sunt conduse în această direcție. În Noua Zeelandă, departamentele negociază 
necesitățile de numerar anuale cu Trezoreria și plătesc o penalizare la rata dobânzii 
în cazul în care este insuficiență de numerar, sau, invers, câștigă dobândă la fondurile 
lor excedentare. În paralel, departamentul care este responsabil de numerar și de 
gestionarea datoriei, închide conturile sale bancare în fiecare seară și investește 
surplusul în credite overnight pe piața monetară. 

Departamentele nu mențin solduri inactive. Stimulentele acordate agențiilor 
de cheltuieli sunt pentru a gestiona eficient numerarul prin compensarea conturilor 
bancare guvernamentale și centralizarea zilnică a soldurilor de numerar. Comparativ 
cu sistemul anterior, în cazul în care departamentele mențineau soldurile inactive în 
conturile lor bancare, noul sistem generează economii anuale considerabile. [9]

Oricare ar fi organizarea de colectare a taxelor sau de plată a cheltuielilor, 
Trezoreria trebuie să fie responsabilă de supravegherea tuturor conturilor ban-
care guvernamentale centrale, inclusiv fondurile extrabugetare. Atunci când 
băncile comerciale sunt implicate în colectarea veniturilor sau plata cheltuielilor, 
aranjamentele bancare trebuie să fie negociate și contractate de către Trezorerie. 
Acest lucru va permite guvernului să negocieze mai bine și să se asigure că cerințele 
privind gestiunea fluxurilor financiare publice  sunt luate în considerare în mod 
corespunzător. În afară de utilizarea conturilor bancare pentru gestionarea bugetului, 
Trezoreria poate avea și conturi de depozite cu băncile comerciale, care ar trebui să 
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fie selectate pe criterii competitive pentru a obține  randament mai mare. 
Planificarea financiară și prognoza fluxurile financiare publice  sunt necesare 

atât pentru a se asigura că ieșirile de numerar sunt compatibile cu intrările de 
numerar, cât și pentru a pregăti planul de împrumut. Planificarea fluxurilor financiare 
publice trebuie să fie făcută în prealabil și comunicată instituțiilor publice pentru a 
le permite acestora să pună în aplicare în mod eficient prevederile bugetare. Mai 
mult, reducerea incertitudinii cu privire la programul datoriei de stat, în general, este 
recompensată cu un cost mai mic de împrumut. Prin urmare, este important să se 
pregătească și să anunțe planurile de împrumut din timp. 

Planificarea financiară include pregătirea unui plan de numerar anual, un 
plan de implementare sau executare a bugetului,  planuri lunare de numerar cât 
și prognoze pe fiecare lună a anului.[4] Planurile anuale de numerar trebuie să fie 
pregătite în prealabil, și trebuie să stabilească intrările lunare de numerar proiectate, 
ieșirile de numerar și cerințele de împrumut. Pregătirea planului de numerar 
și actualizarea acestuia, necesită o coordonare strânsă între Departamentul de 
Trezorerie, Departamentul Buget, și Departamentul Administrației fiscale. De multe 
ori, Departamentul de Trezorerie pregătește atât planul de implementare a bugetului, 
cât și planul general de numerar. O coordonare strânsă între Departamentul Buget, 
Departamentul Datorie Publică și Departamentul de Trezorerie este necesară atunci 
când are loc planificarea execuției bugetului. 

Planul de implementare a bugetului, planul de numerar, planul de împrumut 
trebuie să fie pe deplin compatibile. În planul de implementare a bugetului ar 
trebui să se ia în considerare termenul plății și obligațiile de plată care decurg din 
angajamentele luate, în cursul anului fiscal. În special, se ia în considerare calendarul 
plăților pentru proiectele de investiții, care nu sunt distribuite în mod egal pe 
luni. Planul trebuie să fie rulat pe trimestru, pentru a permite schimbări în mediul 
macroeconomic și înregistrare de progres în implementarea bugetului. Previziunea 
veniturilor ar trebui să fie actualizate în mod regulat, de preferință în fiecare lună, din 
moment ce modificările din mediul macroeconomic sau din sistemul de administrare 
fiscală  nu pot afecta colectarea încasărilor.[6,13]

Elaborarea previziunilor  veniturilor lunare necesită expertiză economică, 
pentru a lua în calcul schimbările în sistemul de administrare fiscală. Acest exercițiu 
ar trebui să fie efectuat de către Departamentele administrației fiscale și vamale 
în strânsă cooperare cu Trezoreria și departamentele responsabile pentru analiza 
macroeconomică. Un sistem de monitorizare bun este o condiție prealabilă pentru 
prognoză. Astfel, colectarea veniturilor trebuie să fie monitorizată prin prisma 
principalelor categorii de taxe, și ajustate, pentru a reflecta modificările ipotezelor 
care stau la baza previziunilor. În cursul anului, previziunile de venituri trebuie să se 
bazeze pe evaluarea veniturilor și colectarea taxelor. 

Prognozele de venituri trebuie să includă, de asemenea, previziunile privind 
veniturile nefiscale, care sunt elaborate de Trezorerie, în strânsă coordonare cu 
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agențiile responsabile pentru managementul lor. 
Împrumuturile externe trebuie să figureze în buget, indiferent dacă acestea 

sunt acordate sub formă de granturi rambursabile sau nerambursabile. Aranjamentele 
instituționale variază în general în funcție de țară sau de donator, dar cerințele minime 
pentru buna gestionare a granturilor ar trebui să fie următoarele: cheltuielile acoperite 
din resursele financiare provenite din împrumuturi trebuie să fie prioritizate și supuse 
controlului, indiferent de organizația donatoare a ajutorului, iar operațiunile legate 
de subvenții trebuie să fie contabilizate, colectate și înregistrate la nivel central, de 
asemenea și conturile pentru fondurile de contrapartidă ar trebui să fie controlate 
și auditate ca și alte conturi guvernamentale. Înregistrarea centrală a subvențiilor 
ar trebui să fie efectuată fie de către Trezorerie sau de către Departamentul de 
Planificare, care are o rețea existentă de colectare a informațiilor  în țările cu un 
sistem dual de bugetare. 

Prevederile unei bune gestiuni a numerarului, interzic împrumuturile de la 
Banca Centrală și insistă asupra necesității unei politici active de emitere a valorilor 
mobiliare pe piața de capital și, de asemenea, intervenția pe piața secundară. Interdicția 
poate fi nerealistă pe termen scurt pentru țările cu piețe subdezvoltate, cum este și 
cazul Republicii Moldova, dar trebuie să fie strict reglementate în conformitate cu 
politica monetară și cea fiscală. 

Concluzii

În contextul mai larg al performanței sistemului trezorerial, precum și gestiunea 
eficientă a fluxurilor financiare publice, în special al managementului datoriei publice, 
statele trebuie să fie în pas cu noile tehnologii și inovații financiare, să fie orientate 
spre deschidere și colaborare cu beneficiarii săi, prin stabilirea unor platforme 
specifice de comunicare. Totodată, experiența altor state în atingerea unui nivel înalt 
de performanțe a sistemului trezorerial și stabilirea relațiilor interinstituționale va 
asigura un management eficient al fluxurilor financiare publice.

Deasemenea, un lucru foarte important, în economiile sănătoase și în țările 
cu stabilitate politică și economică, costul împrumuturilor, și faptul că creditele sunt 
acordate guvernului de către sistemul bancar reprezintă un obiectiv-cheie din punct de 
vedere macroeconomic și un criteriu de performanță în cadrul programelor financiare 
sprijinite de organismele financiare internaționale, ceea ce face managementul 
fluxurilor financiare publice mai important. 

Cercetarea managementului datoriei publice prin prisma performanței 
sistemului trezorerial a permis formularea următoarelor concluzii: conceptul de 
sistem trezorerial a evoluat semnificativ de-a lungul istoriei, fiind considerat cea mai 
potrivită formă de gestionare a finanțelor publice, care permite soluționarea unor 
importante probleme financiare prin mijlocirea operațiilor specifice, gestionarea 
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creditelor externe primite de către Guvern pentru sprijinirea programelor de reformă, 
mobilizarea resurselor financiare din economie pentru acoperirea deficitului bugetar, 
pentru deservirea datoriei publice și finanțarea obligațiilor statului asumate prin 
acorduri guvernamentale. 

În majoritatea țărilor, Trezoreria constituie un mecanism eficient de 
administrare, de control și de evidență a resurselor financiare ale statului, iar în 
Republica Moldova, sistemul trezorerial este relativ nou și reprezintă structura de 
bază, prin intermediul căreia se realizează managementul finanțelor publice. 

În ultimii ani, au fost înregistrate succese remarcabile în alinierea sistemului 
trezorerial la realitățile economice locale și internaționale, însă, având în vedere 
faptul că anumite constrângeri există în continuare, sistemul trezorerial al Republicii 
Moldova rămâne a fi obiectul mai multor studii și cercetări, care vizează modernizarea 
și adaptarea acestuia în vederea asigurării unui mediu transparent și oportun pentru 
gestiunea datoriei publice.
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Abstract 

The present research is current for Moldova because the country is 
facing a budget deficit during its independence years (27 years of sovereignty). 
The limitation of budgetary sources imposes the necessity of indebtedness of 
the country, especially from the outside. In this article, we examine the budget 
deficit in correlation with the state debt, and we will investigate the tax revenues 
as a result of the application of the fiscal instruments. This link is coherent 
and must be manifested by economic growth and improving the economic and 
social climate.
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Rezumat

Cercetarea cu privire la deficitul bugetar şi impactul lui asupra 
datoriei publice prin prisma politicii fiscale este actuală pentru Republica 
Moldova, deoarece ţara se  confruntă cu deficit bugetar pe parcursul anilor 
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de independenţă (27 de ani de suveranitate). Limita de surse bugetare impune 
necesitatea îndatorării ţării, în special, faţă de exterior. În această lucrare 
vom cerceta deficitul bugetar în corelare cu datoria de stat, totodată, vom 
analiza veniturile fiscale ca rezultat al aplicării instrumentelor fiscale. Această 
legătură este coerentă şi trebuie să se manifeste prin creştere economică şi 
îmbunătățire a climatului economico-social.

Cuvinte-cheie: deficit bugetar, sold bugetar, deficit bugetar convențional, 
deficit bugetar primar, buget public naţional, venituri curente, cheltuieli, 
politici fiscale.

JEL Classification: H60, H61, H62, H69, P24.
UDC: 336.143.232

Introducere 

Politicile fiscale, de-a lungul secolelor, au suferit modificări, dar esenţa lor 
a rămas verticală, şi anume: „Politicile fiscale, ca părţi componente ale 

politicii financiare, sunt, în primul rând, instrumente ale guvernului de influenţare 
economică. Ele reflectă măsura în care un guvern se implică în orientarea 
proceselor macroeconomice. Aplicarea politicilor fiscale constă, în esență, în 
determinarea mărimii cheltuielilor guvernamentale şi a impozitelor şi taxelor, a 
plăţilor transferabile sau a unei combinații a acestora care să conducă la realizarea 
scopurilor stabilite de guvern”[11].

Aplicarea unei politici fiscale determinate poate avea efecte imediate asupra 
bugetului guvernamental. Creşterea cheltuielilor guvernamentale sau a plăţilor 
transferabile duc la sporirea deficitului guvernamental, în timp ce creşterea ratei 
fiscalităţii duce la reducerea acestuia. Din această cauză, proiectarea unei politici 
fiscale trebuie totdeauna însoțită de analiza efectelor acesteia asupra deficitului 
bugetar, a datoriei publice, în general.

Totodată, vom menţiona că deficitele bugetare nu sunt o sperietoare pentru stat. 
Pot fi deficite generate de situaţia economică precară, dar pot fi deficite mari admise 
conștient de stat pentru a face investiţii majore în economie. Aceste investiţii vor creşte 
în viitor PIB-ul, veniturile vor devansa cheltuieli şi atunci un deficit poate contribui la 
relansarea economiei. Totul depinde de strategia guvernului unei ţări.

Republica Moldova, de la independenţă încoace, se confruntă cu deficit bugetar, 
cauzat de lipsa de resurse financiare necesare pentru finanţarea activităţilor de importanţă 
majoră pentru ţară, pentru societate, precum: finanţarea sănătății, finanţarea educaţiei, 
finanţarea asistenței sociale şi alte sfere de importanţă socială. În continuare prezentăm 
dinamica deficitului bugetar pe perioada 2011-2017 în cadrul evoluţiei macro-fiscale 
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(Tabelul 1).   

Tabelul 1
Evoluţia cadrului macro-fiscal al bugetului public naţional (BPN)
al Republicii Moldova pe perioada anilor 2011-2017, mil. lei

                              Ani
Indicatori                

2011
executat

2012
executat

2013
executat

2014
executat

2015
executat

2016
executat

2017
executat

Venituri BPN 30139,7 33530,3 36899,2 40442,5 44221,4 45 953,9 53106,4

Ponderea în 
PIB, % 36,6 38,0 36,9 38,1 37.0 34,17 35,3

Cheltuieli BNP 32101.0 35373.4 38651.4 43242.8 47206.5 48 462,6 54522,4

Ponderea în 
PIB, % 39,0 40,1 38,7 40,8 39,5 36,04 36,25

Deficit bugetar 
(convențional): 
Nu include 
împrumuturile 

-1961.3 -1843.1 -1752.2 -2800.3 -2985.0 -2508,7 -1144,8

Ponderea în 
PIB, % -2,4 -2,1 -1,8 -2,6 -2,5 1,86 -0,76

Deficit primar: 
exclude din 
deficitul 
convențional 
ch-ile cu plata 
SDS (serviciul 
datoriei de stat)

-1288.0 -1148.8 -1259.5 -2140.9 2245.4 - 2.487,1 
ex. -1416

Ponderea în 
PIB, % -1,6 -1,3 -1,3 -2,0 -1,9 - 1,9 -0,94

Deficit fără 
granturi -3666.4 -3479.6 -3835.6 -5269.0 -5065.5 - 4490.1 -

Ponderea în 
PIB, % -4,5 -3,9 -3,8 -5,0 -4,2 -3,5 -

PIBn  (mil. lei) 82349 88228 99879 106100 119400 134 476,0 150369,3

Sursa: Calcule efectuate de autori în baza informaţiei Ministerului Finanţelor  
privind executarea BPN pentru anii 2011-2017 [9].

Astfel, conform datelor din tabelul 1, constatăm că deficitul bugetar 
convenţional ca pondere în PIB   se menţine la nivel de sub 3,0%, iar în bugetul public 
național executat pentru anul 2017, deficitul convențional a atins cifra de 1144,8 mil.
lei, deținând o pondere de -0,76% în PIB. Acesta este un lucru îmbucurător pentru 
politica bugetar-fiscale a Republicii Moldova.

Consiliul Statelor Uniunii Europene a impus măsuri restrictive stabilite prin 
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Tratatul din 9 decembrie 2011 de la Bruxelles cu privire la admiterea unui deficit 
bugetar până la 3% din PIB, iar datoria publică externă a statelor europene îndatorate 
să se reducă până la 60% din PIB, iar Republica Moldova ia măsuri pentru a respecta 
aceste restricţii.

La deficite mari şi datorii publice înalte, finanţelor publice le este foarte greu 
să facă faţă cheltuielilor publice mereu crescânde. În afară de aceasta, finanţelor 
publice din ţările afectate de criza financiară le este tot mai complicat să reducă 
deficitul bugetar şi să ramburseze datoria publică imensă. 

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 
25 iulie 2014 [1] stipulează anumite reguli privind politica bugetar-fiscală, una 
din care prevede că  politica bugetar-fiscală se elaborează în concordanţă cu alte 
politici convergente şi asigură ca nivelul-limită anual al deficitului bugetului 
public naţional, excluzând granturile, către anul 2018, să nu depăşească 2,5% 
din produsul intern brut. Depăşirea nivelului-limită al deficitului bugetului public 
naţional se permite în condiţiile existenţei surselor reale de finanţare a proiectelor 
de investiţii capitale, finanţate din surse externe şi a capacităţilor de valorificare a 
acestora.

Deficitul bugetar şi metodele moderne de măsurare a lui

Menţionăm, că între soldul bugetar şi deficitul bugetar există legătură, totuși 
aceste noţiuni sunt diferite. Soldul bugetar se stabileşte în funcţie de necesităţile şi 
posibilităţile de finanţare a bugetului public naţional sau a altor bugete, fiind părţi 
componente ale Bugetului Public Naţional, cu respectarea principiilor bugetare 
şi a regulilor politicii bugetar-fiscale, prevăzute de Legea finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 [1].

Soldul bugetar se determină ca diferenţă între veniturile bugetului şi cheltuielile 
acestuia, iar, exprimate în categorii economice, se calculează prin formula:

Sold bugetar = 1 – (2+3) = 4+5
unde: 1 – venituri; 2 – cheltuieli; 3 – active nefinanciare; 4 – active financiare; 

5 – datorii.

Resursele bugetului constituie suma veniturilor (1) cu activele financiare şi 
datoriile (4+5).  Cheltuielile reprezintă cheltuielile propriu-zise (2), însumate cu 
activele nefinanciare (3) [2].

Soldul bugetar poate fi pozitiv sau negativ. Soldul pozitiv reflectă excedent 
bugetar, iar cel negativ – deficit bugetar [2]. 

Pentru măsurarea deficitului bugetar este necesar de identificat tipurile de 
deficit/surplus. Unii economişti menţionează următoarele tipuri de deficit/surplus 
bugetar: convenţional, primar, operaţional, structural şi cvasi-fiscal [4].
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Deficitul/surplusul convenţional se calculează ca diferenţa între încasările 

veniturilor şi plăţilor  (cheltuielile) efective, reprezentând necesarul de finanţare a 
sectorului public. La măsurarea acestui tip de deficit/surplus, veniturile nu includ 
împrumuturile interne şi externe. La nivelul cheltuielilor nu sunt luate în considerare 
rambursările datoriei publice din acel an, dar se includ dobânzile la datoria publică 
(serviciul datoriei publice).

Deficitul/surplusul primar exclude din deficitul convenţional cheltuielile, 
reprezentând dobânzile la datoria publică. Acest indicator este utilizat în analiza 
ajustărilor ce trebuie realizate la nivelul politicii fiscale.

Deficitul/surplusul operaţional include deficitul primar şi dobânda reală 
plătită în contul datoriei publice interne.

Deficitul/surplusul structural exclude, din deficitul convenţional, încasările 
din privatizare, ce sunt considerate surse de finanţare şi nu de venituri.

Deficitul cvasi-fiscal evidenţiază deficitul convenţional şi operaţiunile cvasi-
fiscale ce pot lua forma: 

- Subvenţiilor pentru dobânzile la împrumuturile acordate de băncile 
comerciale societăţilor cu capital de stat sau privat din sectorul agricultură (cazul 
Republicii Moldova) sau energie;

- Subvenţiilor pentru cursul de schimb de care beneficiază sectorul energetic;
- Împrumuturilor preluate de stat pe bază de legi speciale;
- Împrumuturilor garantate de stat;
- Arieratelor faţă de bugetele agenţilor economici.

Deficitele cvasi-fiscale pot apăsa greu asupra bugetului de stat şi, în general, 
asupra bugetului public naţional, deoarece le suportă guvernul, ele se referă la 
pierderile întreprinderilor din sectorul public. O soluţie pentru reducerea nivelului 
deficitelor cvasi-fiscale ar putea fi respectarea disciplinei financiare, restructurarea 
acelor întreprinderi care generează pierderi. În practica Republicii Moldova, ca atare, 
se calculează deficitul convenţional.

Deficitul bugetar poate fi finanţat, în temei, prin două modalităţi: prin 
emisie de monedă şi prin împrumuturi. Ambele modalităţi au anumite consecințe 
economico-sociale. 

La finanţarea deficitului bugetar prin emisie de monedă se observă că 
creşterea cheltuielilor publice este însoţită de o creştere echivalentă a impozitelor, 
ceea ce înseamnă că această creştere a masei monetare este similară unei distribuţii 
gratuite de monedă, proces asemănător cu un impozit negativ. Pe de altă parte, 
observăm că creşterea cheltuielilor publice corespunde exact cu creşterea masei 
monetare, deci nu există efect net asupra minajelor. Acest fenomen va duce, în 
aparenţă, la creşterea cererii de bunuri şi servicii, vor creşte preţurile şi va spori, în 
consecinţă, nivelul inflaţiei. 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(36)/2018 95

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
Populaţia nu va avea nimic de câştigat. O creştere a cheltuielilor publice 

trebuie să ducă, mai devreme sau mai târziu, la un impozit suplimentar.
Finanţarea deficitului bugetar prin împrumut. 
Recurgerea la împrumut pentru acoperirea deficitului bugetar pe termen scurt 

are urmări mai benefice asupra politicii bugetar-fiscale a statului, deoarece  nu se 
măresc impozitele, nu influenţează asupra creşterii preţurilor şi asupra inflaţiei. 

Pe termen lung, şi această modalitate va lăsa o amprentă negativă asupra  
generaţiilor viitoare. 

Indiferent de urmările care pot avea loc, totuşi, cea mai răspândită modalitate de 
acoperire a deficitului bugetar în practica mondială este finanţarea deficitului bugetar 
prin împrumuturi interne şi externe.

Starea deficitară a bugetului public naţional şi, în special, a bugetului de stat 
în Republica Moldova nu este un rezultat  al voinţei benevole a guvernării, dar o 
necesitate de mijloace financiare pentru acoperirea necesarului strict de finanţare a 
activităţilor de importanţă socială şi de dezvoltare sustenabilă. 

Impozitele şi taxele – surse tradiţionale de formare a 
veniturilor bugetare

Desigur, guvernul se străduie, mai întâi, să-şi găsească surse financiare proprii, 
adică prin colectarea impozitelor şi taxelor, prevăzute de Codul Fiscal, apoi, după 
necesitate, să recurgă la împrumuturi.

Politica fiscală, promovată de Guvernul Republicii Moldova, a dat rezultate 
bune, crescând veniturile bugetare în ultimii ani. Considerăm că acest succes se 
datorează Legii privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 
181 din 25 iulie 2014 [5].

Prin această lege se instituie o nouă autoritate, care este responsabilă direct de 
colectarea şi înregistrarea veniturilor. Legea concretizează esenţa şi conţinutul noii 
autorităţi publice – administrator de venituri, astfel: „administrator de venituri – 
autoritate/instituţie bugetară care este împuternicită cu dreptul de colectare/restituire, 
evidenţă şi control al încasărilor la bugetele componente ale bugetului public naţional 
şi care poartă responsabilitate pentru corectitudinea calculării şi încasării acestora” 
[5].

Analiza structurii BPN, la partea de venituri, demonstrează succesul noii 
autorităţi în creşterea veniturilor bugetare. În continuare prezentăm structura 
veniturilor fiscale în bugetul public naţional pentru anii 2009-2017 (Tabelul 2).
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Tabelul 2
Analiza în dinamică şi ponderată a unor venituri  fiscale în BPN, 2009-2017, mil. lei

Sursa: Elaborat de autori în baza Rapoartelor de execuţie a bugetului public naţional 
(BPN) pentru anii respectivi. Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova [9].

*Notă: veniturile curente = venituri fiscale + încasări nefiscale 

                    
Ani 
 
Indicatori 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
executat  

2017 
executat 

Venituri, 
global 23 244,1 27 550,9 30 158,5 33 526,1 36 908,5 42 446,8 43 681,1 45 953,9 53377,6 

Venituri 
curente* 22 217,9 25 557,0 28 454,2 31 889,3 34 834,9 38 319,7 41 613,4 45 953,9 53377,6 

% în venituri, 
global 95,59 92,76 94,35 95,12 94,38 90,28 95,27 99,99(100) 100 

Venituri 
fiscale(SFPS) 19 521,1 22 547,7 25 599,5 28 859,2 32 192,8 35 630,8 38 111,0 29 231,1 34475,8 

% în venituri, 
global 87,86 88,23 89,97 90,50 92,42 92,98 91,58 63,6% 64,6 

Impozite pe 
venit 1 907,8 2 028,6 2 340,5 3  993,7 4 258,2 4 877,5 5 553,7 6 544,1 7722,8 

% în venituri, 
global 9,77 9,00 9,14 13,84 13,23 13,69 14,57 14,24 14,5 

Contribuţiile 
de asigurări 
sociale de stat 
obligatorii 

5587,2 5993,6 6582,7 7147,4 7776,1 8362,6 9273,1 10 036,5 11864,0 

% în venituri, 
global 28,62 26,58 25,71 24,77 24,15 23,47 24,33 21,85 22,2 

Prime de 
asigurări 
obligatorii de 
asistenţă 
medicală 

1 376,6 1 486,7 1 636,1 1 797,58 1 967,0 2 414,5 2 854,6 3 240,2 
 3648,4 

% în venituri, 
global 7,05 6,59 6,39 6,23 6,11 6,78 7,49 7,08 6,8 

Impozite 
interne pe 
mărfuri şi 
servicii. 

9 491,8 11 679,3 13 580,9 14 335,0 16 460,6 18 175,9 18 742,0 20 831,6 
 24615,7 

% în venituri, 
global 48,62 51,80 53,05 49,67 51,13 51,01 49,18 49,33 46,11 

- TVA, total 7 595,6 9 146,4 10 464,2 10 671,8 12 174,1 12 852,0 13 714,0 14 563,6 16870,1 
% în venituri, 
global 38,91 40,56 40,88 36,98 37,82 36,07 35,98 49,82 31,6 

Accize, total 1 539,6 2 074,0 2 666,7 2 893,7 3 508,2 3 428,1 3 843,9 4 546,4 5950,0 
% în venituri, 
global 7,89 9,20 10,42 10,03 10,90 9,62 10,09 15,55 11,14 

Taxele  
speciale  - - 226,8 262,6 543,7 516,8 706,0 407,7 423,1 

% în venituri, 
global - - 0,89 0,91 1,69 1,45 1,85 0,89 0,79 

Taxele 
vamale 
(Serviciul 
Vamal)  

7 695,6 9 750,3 11 897,2 12 612,3 14 606,1 15 425,1 15 830,0 17 476,1** - 

% în venituri, 
global 33,1 35,39 39,45 37,62 39,57 36,34 36,24 38,03 - 

Impozitele 
asupra 
comerţului 
internaţional 
şi 
operaţiunile 
externe  

905,0 1078,5 1178,6 1285,1 1416,9 1457,9 1328,3 1 451,8 - 

% în venituri, 
global 4,64 4,78 4,60 4,45 4,40 4,09 3,49 4,97 - 

Încasări 
nefiscale 2 696,8 3 009,3 2 854,7 3 030,1 2 642,1 2 688,9 3 502,4 16 722,9 - 

% în venituri, 
global 12,14 11,77 10,03 9,50 7,58 7,02 8,42 36,39 - 
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Sursa detelor cuprinse în Tabelul nr. 2 o reprezintă  Informaţia privind 
perceperea drepturilor de import-export pentru anii 1998-2016 (mii lei). existentă la   
Serviciul Vamal al Republicii Moldova [5].

Analiza sistemului de impozite şi taxe din Republica Moldova demonstrează 
că veniturile fiscale, ca parte componentă a veniturilor curente, în totalul veniturilor 
bugetului public naţional, deţin cea mai mare pondere, de la 88 până la 92% pe 
perioada anilor 2009-2017. 

În structura veniturilor fiscale ale BPN, ponderea cea mai mare o deţine taxa pe 
valoarea adăugată (TVA), înregistrând o pondere de circa 37% în mediu, iar în perioada 
anilor 2010-2011 ajungând până la 41-42%. Modificările lente ale acestui impozit 
indirect de la an la an sunt sub incidenţa mai multor factori, în deosebi, factori ce ţin 
de criza economică din Republica Moldova, care a afectat producătorii şi investitorii. 
În bugetul public național executat pentru anul 2017, ponderea TVA în veniturile totale 
este de circa 32%.

Impozitele sociale (contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi 
primele de asigurări sociale medicale) deţin o pondere de circa 29,6% în totalul 
veniturilor fiscale ale BPN (a.2017). Această pondere fiind urmată de alte impozite şi 
taxe virate în BPN, ca: accizele, impozitul pe venit şi altele.

Este ştiut, că nu toate impozitele şi taxele virate în BPN au aceeaşi valoare 
nominală, de aceea considerăm că este util să analizăm structura impozitelor şi taxelor 
virate în BPN, în deosebi, ca pondere în totalul venitului global, limitându-ne la anul 
bugetar 2017 în comparaţie cu anul bugetar 2016.

Impozitele indirecte (TVA şi Accizele) au fost întotdeauna o sursă importantă 
la formarea veniturilor bugetare. Astfel, venitul din TVA în BPN pentru anul bugetar 
2017 executat este în creştere, constituind 16876,8 mil. lei, cu 2307,2 mil. lei sau cu 
15,8% faţă de anul 2016. TVA deţine o pondere de 31,60% în veniturile totale. 
Creştere  a înregistrat şi accizele, deţinând o pondere în venitul global al BPN de 
11,15%, prezentând o creștere faţă de anul 2016 cu 1403,6 mil. lei sau 30,87%. 
Astfel, TVA şi accizele deţin o pondere de 42,75% în venitul global al BPN pe 
anul 2017.

Venitul din impozitul pe venit a înregistrat creştere în anul 2017, constituind 
suma de 1178,7 mil. lei, ceea ce constituie 18%, iar ca pondere în veniturile totale – 
14,46% faţă de anul bugetar 2016. În acest context menţionăm, că în anul 2017 au 
crescut sumele de venituri în BPN şi din alte surse. 

Remarcăm că din luna iunie 2016 a fost introdus un impozit nou de stat – 
impozitul pe avere3. În legătură cu aceasta, în Codul Fiscal a fost introdus un nou 
3  Impozitul pe avere a fost introdus în categoria impozitelor şi taxelor de stat în iunie 2016. Acest impozit va intra în 
vigoare din ianuarie 2018, când, de exemplu, contribuabilul va plăti acest impozit pe maşina de lux, care are o vechime 
de până la 2 ani. Valoarea tarifului  acestui impozit va fi de 0,8% din valoarea bunului mobil (a maşinii de lux). 
În urma introducerii acestui impozit pe avere BPN va  avea încasări substanţiale. Astfel, prin acest impozit, se va 
efectua o egalizare a contribuabililor, reieşind din mărimea averii lor, adică cei bogaţi vor plăti mai mult în buget.
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titlu – Titlul VI „Impozitul pe avere”4.

Creşterea veniturilor din impozite şi taxe virate în BPN se explică, în temei, 
prin punerea în aplicare a Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-
fiscale, nr. 181 din 25 iulie 2014, care a responsabilizat organele de administrare 
şi control fiscal şi vamal [1].

În scopul majorării veniturilor bugetare, Guvernul RM în a doua jumătatea a 
anului 2018 a propus un proiect de lege cu privire la reforma fiscală. Esenţa acestei 
reforme constă în reducerea contribuţiei în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 
agenţii economici de la 23% la 18%, reducerea cu 5 puncte procentuale puse asupra 
fondului de salariu. Această modificare va avea efecte pozitive: angajatorul va fi 
cointeresat să mărească numărul angajaţilor, pe de altă parte, va dispărea plata în plic 
a salariilor pentru angajaţi şi, astfel,  vor creşte veniturile în BASS. Impozitul unic pe 
venit se va extinde şi asupra  salariaţilor care vor plăti nu 18 procente (cota maximă), 
ci 12%. Această măsură va creşte venitul salariaţilor.

Este cunoscut, că necesităţile totdeauna prevalează posibilităţile, de aceea, 
deşi veniturile bugetare din impozite şi taxe sunt în creştere, ele nu pot acoperi 
necesităţile mereu crescânde, exprimate prin cheltuielile bugetare. Prin urmare, 
Guvernul Republicii Moldova are nevoie de surse suplimentare, solicitând astfel 
împrumuturi interne şi externe. 

Pe de altă parte, este ştiut că Republica Moldova nu are resurse naturale, de 
aceea importurile prevalează exporturile. Prin urmare, şi această situaţie impune 
necesitatea de a împrumuta de pe piaţa externă. Deşi deficitul, ca pondere în PIB, nu 
este atât de mare, în ultimii ani menţinându-se în jur de 3%, totuşi, datoria publică a 
Republicii Moldova este o problemă pentru ţară.

Datoria publică prin prisma politicii fiscale

Mai sus am analizat veniturile bugetului public naţional (BPN), provenite din 
impozite şi taxe, de aceea, datoria publică trebuie analizată prin prisma politicii fiscale. 
Majorarea impozitelor şi taxelor în scopul creşterii veniturilor bugetare nu va aduce 
la scopul scontat de guvern – creşterea veniturilor bugetare, ba dimpotrivă, veniturile 
bugetare se vor reduce, acest efect este demonstrat şi de cunoscuta curbă a lui Laffer5. 
4  Notă: În vederea asigurării implementării impozitului pe avere şi organizării eficiente a procesului de adminis-
trare a acestuia a fost elaborat Sistemul Informațional Automatizat „Impozit pe avere”. Organizarea procesului 
de lucru în partea ce ține de impozitul pe avere a fost descris prin Regulamentul cu privire la modul de administrare 
a impozitului pe avere prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Impozit pe avere”. Totodată, a fost 
elaborat și aprobat formularul avizului de plată la impozitul pe avere. Impozitul pe avere se aplică asupra averii 
sub formă de bunuri imobiliare cu destinație locativă şi căsuțe de vacanță (cu excepția terenurilor), aflate în pro-
prietatea persoanelor fizice, în cazul în care întrunesc cumulativ ambele condiții, valoarea estimată constituie 1,5 
milioane lei şi mai mult, şi suprafața totală constituie 120 m2 şi mai mult. La situația din 1 noiembrie 2016, conform 
informației prezentate de către Î.S. „Cadastru”, 2893 de persoane fizice au devenit subiecți ai impunerii cu impozi-
tul pe avere, dintre care 2638 de contribuabili (91,2%) şi-au înregistrat domiciliul în raza de administrare a IFS pe 
mun. Chișinău.
5  Arthur Betz  Laffer – economist american, a.n. august 14,1940. Preocupat  de un şir de probleme economice, 
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Astfel, necesarul de resurse financiare suplimentare nu se obţine prin majorări de 
cote de impozitare, deoarece vor afecta producătorii, investitorii, la fel vor crea 
probleme sociale. 

Prin urmare, politica de îndatorare pentru Republica Moldova rămâne a fi o 
sursă de acoperire a necesarului de resurse financiare  suplimentare. 

Mai jos prezentăm evoluţia datoriei publice a Republicii Moldova pe anii 
2014-2017, diferenţiată pe sectoare.

Datoria sectorului public

La finele anului 2017, soldul datoriei sectorului public s-a redus cu 920,2 
mil. lei sau cu 1,55% faţă de anul 2016, constituind suma de 58 451,7 mil. lei. 
Aceasta este o tendinţă pozitivă. Datoria sectorului public în PIB, la finele anului 
2017, a constituit 38,87%, reducându-se cu 5,33 puncte procentuale faţă de anul 
2016 (Tabelul 3). 

Tabelul 3
Evoluţia datoriei sectorului public pe componente pentru perioada anilor 

2014-2016, mil. lei
Valoarea nominală a datoriei 

sectorului public, mil. lei
31 dec. 2014 31 dec. 2015 31 dec. 2016 31dec. 2017

Datoria de stat 27 470,6 33 509,2 50 785,8 51660,3
În % faţă de total 75,5 77,4 85,5 88,4
Datoria BNM 6 100,6 6 669,7 5 839,9 4519,4
În % faţă de total 16,8 15,4 9,8 7,7
Dat. întrepr. din sect. public 2 544,9 3366,7 3305,4 1893,1
În % faţă de total 7,0 7,79 5,57 3,2
Datoria UAT 286,0 1136,4 1151,7 1106,6
În % faţă de total 0,8 2,63 1,94 1,9
TOTAL 36 402,2 43200,4 59371,9 58451,7
În %, total 100 100 99,9 100

Ponderea datoriei totale a 
sectorului public în PIB

PIB (mil. lei) 
112 049,6

PIB (mil. lei) 
122 563,0

PIB (mil. lei) 
134 476,0

PIB (mil. lei)  
150369,3

% în PIB: 
32,49

% în PIB: 
35,3

% în PIB: 
44,2

% în PIB:  
38,87

Sursa: Elaborat de autori în baza Raportului Ministerului Finanţelor al Republicii 
Moldova cu privire la situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi 
recreditării de stat  pe anul 2017 [9].        

În structura sectorului public cea mai mare pondere o are datoria de stat, fiind 
urmată de datoria BNM. Cea mai mică pondere o deţine datoria UAT. În tabelul 3 
urmărim şi dinamica acestor componente ale datoriei în totalul datoriei sectorului 
printre care şi de impozite şi taxe. Una din lucrările lui este „The economics of the Tax Revolt”, 1979 (Teoria eco-
nomică privind eschivarea de la plata Taxelor).
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public. În rezultatul analizei informaţiei din tabelul 3, constatăm că datoria de 
stat, la finele anului   2017, deţinea cea mai mare pondere în structura  datoriei 
totale a sectorului public – de 88,4%. Celelalte componente ale sectorului public 
au înregistrat, în perioada analizată, scăderi faţă de totalul datoriei sectorului public.

Analiza ponderată a datoriei totale a sectorului public în PIB la finele anului 
2017 a constituit 38,87%, fiind în scădere faţă de anul 2016. Prezentăm vizual în 
figura 1 situaţia din tabelul 3, care corespunde analizei acestui tabel.

Figura 1. Evoluţia datoriei sectorului public, pe componente, 2014-2017 (%)
Sursa: Elaborată de autori în baza Raportului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu privire la 

situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe anul 2017 [9].

De asemenea, prezintă interes şi analiza evoluţiei soldului datoriei sectorului 
public pe surse de împrumut pe anii 2014-2017 (Tabelul 4). 

Tabelul  4
Evoluţia soldului datoriei sectorului public, pe surse de împrumut, 2014-

2017, mil. lei
Valoarea nominală, mil. lei 31 dec. 2014 31 dec. 2015 31 dec. 2016 31 dec. 2017

Datoria externă a sectorului public 27 029,6 33 459,1 35 544,7 34179,2

În % faţă de total 74,3 77,3 59,9 58,5

Datoria internă a sectorului public 9 372,6 9741,3 23 758,4 24272,5

În % faţă de total 25,7 22,5 40,1 41,5

TOTAL 36 402,2 43 200,4 59 303,1 58451,7

Sursa: Elaborat de autori în baza Raportului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu 
privire la situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe anul 
2017 [9].

În baza informaţiei din tabelul 4 atestăm că datoria externă a sectorului public 
în valoare nominală este în lentă scădere în 2017 faţă de anul 2016 cu 1,4 puncte 
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procentuale, constituind 58,5% faţă de total sectorul public, iar datoria internă 
manifestă creştere cu 1,4 puncte procentuale  în această perioadă, constituind 
24 272,5 mil. În perspectivă constatăm că strategia guvernului este îndreptată spre 
reducerea datoriei externe a sectorului public şi creşterea datoriei interne a acestuia. 

Situaţia din tabelul 4 o ilustrăm vizual în figura 2.

Figura 2. Evoluţia soldului datoriei sectorului public, pe surse, 2014-2017, %
Sursa: Elaborată de autori în baza Raportului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova 

cu privire la situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe 
anul 2017 [9].

O componentă importantă a datoriei sectorului public o constituie datoria de 
stat. Din informaţia prezentată în tabelul 5 constatăm că ponderea datoriei de stat 
externe în PIB, la finele anului 2017, a constituit 19,3 puncte procentuale, fiind în 
scădere cu 2,3 puncte procentuale faţă de anul 2016. La finele anului 2016 se atestă o 
majorare a ponderii datoriei de stat interne în PIB, care a constituit 15,9%, fiind 
în creştere cu 10,0 puncte procentuale comparativ cu perioada similară a anului 
2015 şi cu 9,6 puncte procentuale faţă de sfârşitul anului 2014. La finele anului 
2017 ponderea datoriei interne în totalul datoriei de stat se menține la nivel de 
15,0% (Tabelul 5).

Tabelul  5
Evoluţia datoriei de stat în PIB,  anii 2014-2017

Ponderea în PIB, % 31 dec. 2014 31 dec. 2015 31 dec. 2016 31 dec. 2017
Datoria de stat externă / PIB, % 18,2 21,4* 21,6 19,3
Datoria de stat internă / PIB, % 6,3 5,9* 15,9 15,0
Total datoria de stat / PIB, % 24,5 37,3* 37,5 34,35
PIB (mil. lei) 112 049,6 122 563,0* 13 5397,0 150 369,3

*PIB definitiv pentru anul 2015.

Sursa: Raportul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu privire la situaţia în domeniul 
datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe anul 2017 [9].

O prezentare vizuală a evoluţiei datoriei de stat pe componente în PIB, 2014-
2017 este dată în figura 3.
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Figura 3. Evoluţia datoriei de stat în PIB, 2014-2017 (%)
Sursa: Elaborată de autori în baza  Raportului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova 

cu privire la situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe 
anul 2017 [9].

Este ştiut că surse gratuite nu există, de aceea  datoria de stat este însoţită de 
serviciul datoriei de stat, care constituie o plată efectuată din bugetul de stat.

Pe parcursul anului 2017, pentru serviciul datoriei de stat, din bugetul de stat 
au fost alocate mijloace în sumă de 1929,0 mil. lei, care se compun din: 

a) Serviciul datoriei de stat externe în valoare de 357,9 mil. lei (18,55%);
b) Serviciul datoriei de stat interne în valoare de 1 571,1  mil. lei (81,45%).
La situaţia din 31 decembrie 2017, comparativ cu situaţia similara a anului 2016, 

suma destinată serviciului datoriei de stat s-a majorat cu 181,8 mil. lei sau cu 10,41 la 
sută. Această creştere a fost influenţată de creşterea serviciului datoriei interne, care s-a 
majorat în anul 2017 cu 7,43% faţă de anul 2016.

Prezentăm evoluţia serviciului datoriei de stat pentru anii 2014-2016 în tabelul 6.

Tabelul 6
Evoluţia serviciului datoriei de stat, în valori nominale (mil. lei) 
şi ca pondere în veniturile bugetului de stat, anii 2014-2017

Valoarea nominală, mil. lei 2014 2015 2016 2017
Serviciul datoriei de stat externe 214,1 249,7 284,6 357,9
Serviciul datoriei de stat interne 377,7 793,6 1462,5 1571,1
TOTAL 591,8 1 043,3 1 747,2 1929,0
VBS (veniturile bugetului de stat) 27 717,7 28 054,6 28 878,1 33947,6
Ponderea în VBS, %
Serviciul datoriei de stat externe 0,8 0,9 1,0 1,1
Serviciul datoriei de stat interne 1,4 2,8 5,1 4,6
Serviciul datoriei de stat, total 2,1 3,7 6,1 5,7

Sursa: Raportul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu privire la situaţia în domeniul 
datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe anul 2017 [9].

Din datele tabelului 6, constatăm că valoarea nominală a serviciului 
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datoriei de stat externe în dinamica anilor 2014-2017 este în creştere lentă, pe 
când serviciul datoriei de stat interne a crescut considerabil în anul 2017 faţă 
de 2014 cu 387,2 p. p. sau cca de 4 ori, iar faţă de 2015 cu 184,3 p. p. sau cca 
de 2 ori.

 Ponderea serviciului datoriei de stat în veniturile bugetului de stat, cu excepția 
granturilor, a constituit 5,9% înregistrând o micșorare cu 0,5 p.p. comparativ cu 
perioada similară a anului 2016, fapt ce se explică prin ritmul de majorare a veniturilor 
bugetului de stat (cu excepția granturilor) mai mare decât cel al serviciului datoriei 
de stat pentru anul 2017 [12].          

Informaţia din tabelul 6 este reflectată în figura 4.

Figura 4. Evoluţia serviciului datoriei de stat, ca pondere în veniturile bugetului de 
stat, 2014-2017

Sursa: Elaborată de autori în baza Raportului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova 
cu privire la situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe 
anul 2017 [9]. 

Făcând o analiză recentă a datoriei publice şi, în special, a datoriei de stat, 
constatăm o creştere lentă, ceea ce necesită o gestionare mai prudentă a banilor 
împrumutaţi, deoarece aceşti bani nu sunt venituri, dar sunt surse de finanţare, care 
au un cost al datoriei – rata dobânzii, iar, pe lângă aceasta, împrumutul va trebui 
rambursat la scadenţă.

Responsabilitatea pentru utilizarea eficientă a banilor împrumutaţi a impus 
Guvernul Republicii Moldova să adopte PROGRAMUL „Managementul datoriei 
de stat pe termen mediu (2016-2018), acest Program fiind actualizat în fiecare an 
bugetar [10].

În conformitate cu prevederile Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 
cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, 
Ministerul Finanţelor administrează datoria de stat şi garanţiile de stat [6]. 

În legătură cu faptul că situaţia politică şi economică din Republica Moldova, 
actualmente, rămâne a fi complicată, şi în legătură cu constrângerile determinate de 
piaţa financiară locală, dar şi de rating-ul valorilor mobiliare de stat care a fost revăzut 
de către Moody,s în anul 2016, astfel fiind atribuit B3 cu perspectivă negativă, prin 
Hotărârea Guvernului nr.1372 din 20 decembrie 2016 a fost elaborat PROGRAMUL 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(36)/2018104

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
„Managementul datoriei de stat pe termen mediu pentru anii 2017-2019”.

În aceste condiţii se cere o gestionare calitativă a datoriei de stat, deoarece 
Republica Moldova este expusă la noi riscuri în procesul de finanţare a deficitului 
bugetar din surse atrase.

Actualmente, pentru Republica Moldova apar noi oportunități de finanţare pe 
termen mediu, şi anume, este posibil ca costurile surselor de finanţare să se majoreze 
şi astfel pot apare noi riscuri – toate aceste împrejurări vor trebui luate în considerare 
în procesul de gestiune a datoriei de stat.

Programul stabileşte parametrii anuali de risc, reieşind din structura istorică 
şi curentă a portofoliului datoriei de stat (Tabelul 7). 

Situaţia reală a Republicii Moldova privind datoria de stat în comparaţie cu 
parametrii de risc şi sustenabilitate nu prezintă situaţie de risc, dar având în vedere 
că în Republica Moldova importurile au prevalat exporturile pe parcursul anilor, cu 
excepţia anului 2018 planificat, din lipsa de resurse naturale, rata datoriei de stat este 
o problemă pentru Republica Moldova, iar datoria de stat cere o gestionare prudentă 
din partea tuturor factorilor de decizie.

Tabelul 7
Parametrii de risc și sustenabilitate aferenţi datoriei de stat

Parametrii de risc pentru perioada 2017-2019 Valoarea 
la sfârşit de an

Datoria de stat scadentă în decurs de un an (% din total) ≤ 25%*

Datoria de stat internă (% din total) ≥ 20%

Datoria de stat într-o anumită valută străină (% din total) ≤ 50%

Datoria de stat cu rata dobânzii variabilă (% din total) ≤ 40%*

Parametrii de sustenabilitate pentru perioada 2017-2019

Serviciul datorie de stat (% în raport cu veniturile bugetului de stat 
– granturi)

≤ 15%

Sursa: PROGRAMUL „Managementul datoriei de stat pe termen mediu pentru anii 2017-
2019” [10].

*Valori ajustate comparativ cu programul „Managementul Datoriei de Stat pe termen 
mediu (2016-2018), ca urmare a emisiunii de către Ministerul Finanţelor a obligaţiunilor 
de stat cu scadenţa cuprinsă între 1 şi 25 ani, conform Legii nr. 235 din 03.10.2016 privind 
emisiunea obligaţiunilor de sta în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a 
obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 şi nr.101 din 
1 aprilie 2015.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(36)/2018 105

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL

Sustenabilitatea datoriei de stat

În conformitate cu prevederile Programului „Managementul datoriei de 
stat pe termen mediu (2016-2018)”, pe parcursul anului 2016, au fost monitorizaţi 
indicatorii de sustenabilitate ai datoriei de stat [10]. 

Sustenabilitatea este un concept care a fost introdus prima dată la Conferinţa 
Mondială asupra mediului de la Rio de Janeiro din 1992. Esenţa acestui concept – 
stabilirea unui echilibru între creşterea economică şi protecţia mediului şi găsirea de 
resurse alternative. Ca sinonim poate fi utilizat cuvântul dezvoltare durabilă. 

Din punctul nostru de vedere, în acest context noţiunea de „sustenabilitate” 
caracterizează gradul de îndatorare a ţării, măsurat prin ponderea datoriei de stat în 
PIB şi în veniturile bugetului de stat, păstrând şi asigurând dezvoltarea durabilă a 
ţării. Indicatorii de sustenabilitate sunt prezentaţi în tabelul 7 pe perioada 2017-2019, 
ei fiind orientativi, dar trebuie respectaţi.

Analizele efectuate în acest domeniu demonstrează că valorile nominale de 
îndatorare înregistrate ale Republicii Moldova, la situaţia din 31 decembrie 2017, 
se încadrează în limite sustenabile și nu produc riscuri adiţionale asupra stabilităţii 
macroeconomice a ţării. 

Astfel, datoria de stat, raportată la PIB în 2017, constituie 34,35%, 
reducându-se cu 3,15 puncte procentuale faţă de anul  bugetar 2016 (Figura 3).  

Consideraţiuni generale 

1. Deficitul bugetar are un impact direct asupra datoriei de stat, deoarece lipsa 
resurselor proprii pentru finanţarea necesarului crescând al cheltuielilor bugetare 
necesită resurse adiţionale împrumutate, dând naştere la datoria publică (de stat).

2. Practica arată că din cele două modalităţi de finanţare a deficitului bugetar, 
cea mai potrivită este finanţarea prin împrumut.

3. Impozitele şi taxele sunt o sursă tradiţională de formare a veniturilor 
bugetare pentru orice ţară, iar Republica Moldova nu face excepţie.

4. În ultimii ani, în Republica Moldova cresc veniturile fiscale în bugetul public 
naţional datorită instituirii, prin Legea privind finanţele publice şi responsabilităţii 
bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, a noii autorităţi publice – administrator 
de venituri.  

5. Responsabilitatea pentru utilizarea eficientă a banilor împrumutaţi impune 
Guvernul Republicii Moldova să adopte Programul „Managementul datoriei de 
stat pe termen mediu pentru anii 2017-2019”, prin care sunt stabiliţi parametrii de 
risc şi sustenabilitate aferenţi datoriei de stat, se stabilesc indicatorii de sustenabilitate 
ai datoriei de stat. 

6. Din cercetările realizate privind corelarea dintre datoria publică, 
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deficitul bugetar şi politica fiscală, menţionăm că în condiţiile actuale în afară de 
aceşti indicatori corelaţi, în scopul atingerii stabilităţii financiare, noi constatăm 
că conceptul clasic de corelare dintre aceşti indicatori se modifică, devine mai 
complex şi, prin urmare, se schimbă accentele de la datoria de stat şi impozitare la 
riscurile previzionale financiare (riscul ratei dobânzii, riscul valutar) şi costurile 
mari pe care le implică datoria de stat.
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Rezumat

Problema aflării adevărului în procesul penal poate fi înțeleasă și 
rezolvată în mod corect, numai prin reprezentarea exactă a adevărului în 
sens filozofic. În acest sens, trebuie subliniat că, în gnoseologia pozitivistă, 
este identificată singura concepție corectă cu privire la adevăr, concepție 
conform căreia adevărul este reflectarea justă, verificată prin practică, a 
obiectelor și fenomenelor din natură și societate, existente în afara conștiinței 
și independent de ea. În lumina acestei concepții, adevărul are caracter 
obiectiv. În consecință, adevărul, ca reprezentare subiectivă a elementelor 
obiective, este un adevăr obiectiv, deoarece reflect proprietățile și structura 
reală a obiectelor înconjurătoare, fără să depindă de subiectivitatea agentului 
pe al cărui plan subiectiv s-au reflectat elementele obiective.2 În procesul 
penal, aflarea adevărului este limitată la faptele și împrejurările care fac 
obiectul probațiunii. Privit între aceste coordonate, între care este investigată 
realitatea, care nu se ridică la nivelul general al cunoașterii științifice despre 
natură și societate, adevărul stabilit într-o procedură judiciară, nu trebuie 
apreciat prin prisma dialecticii adevărului absolut sau relativ.

Astfel, în procedura judiciară de aflare a adevărului, dialectica 
adevărului absolut sau adevărului relativ trebuie înlocuită cu dialectica 
adevărului și a erorii care poate funcționa într-un domeniu limitat cum este 
cel configurat de obiectul probațiunii într-o cauză penală.

Cuvinte cheie: adevăr; proces penal; organe judiciare; metode legale; 
investigare;

1  Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”( Faculty of Law and 
Admninitration Christian University «Dimitrie Cantemir»,  București
2   Filozofie. Materialism dialectic și istoric. Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1975, p. 367;
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Abstract

The problem of finding out the truth in the criminal process can be 
understood and solved correctly, only by the exquisite representation of truth 
in a philosophical sense. In other words, it should be pointed out that the only 
correct conception of truth is identified in the positivist gnoseology, a concept 
according to which the truth is the fair, proved by practice reflection of the 
objects and phenomena of nature and society, existing outside consciousness 
and independent of it.  In the light of this conception, truth has an objective 
character. Consequently, truth as the subjective representation of objective 
elements is an objective truth, since it reflects the properties and real structure 
of the surrounding objects without depending on the subjectivity of the agent 
on whose subjective plan the objective elements were reflected. In the criminal 
trial, finding the truth is limited to the facts and circumstances that are the 
object of the probation. Looked between these coordinates, between which 
reality is investigated, which does not rise to the general level of scientific 
knowledge of nature and society, the truth established in a judicial procedure 
must not be appreciated by the dialectic of absolute or relative truth.

Thus, in the judicial procedure of finding the truth, the dialectic of 
absolute truth or relative truth must be replaced by the dialectic of truth and 
error that can operate in a limited field such as the one set up by the subject of 
probation in a criminal case.

Keywords: truth; penal trial; judicial institutions; legal methods; inquiry;

1. Noțiuni ale principiului aflării adevărului în legislația 
națională și europeană

Potrivit art. 5 alin. 1 Cod de procedură penală, relativ la complexitatea 
activităților desfășurate în cadrul unui proces penal, acesta stipulează că 

procesul penal trebuie: „să asigure, pe bază de probe, aflarea adevărului cu privire 
la faptele și împrejurările cauzei, precum și cu privire la persoana suspectului sau 
inculpatului.”

Plecând de la această reglementare, trebuie evidențiat că numai ca urmare a 
aflării adevărului, scopul procesului penal poate fi atins și, în consecință, soluțiile 
dispuse de organele judiciare își vor găsi aprecierea și încrederea justițiabililor și 
prezumtivilor justițiabili, adică celor care doresc și urmăresc înfăptuirea justiției 
penale.

Aflarea adevărului în procesul penal presupune existența unei concordanțe 
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între concluziile la care ajung organele judiciare și realitatea obiectivă privind fapta 
și autorul ei. Aflarea adevărului în procesul penal presupune o activitate de cercetare 
a unor fapte și împrejurări concrete care au caracter obiectiv. Caracterul obiectiv al 
realității privind o anumită faptă conduce la existența unui adevăr obiectiv caracterizat 
ca fiind reflectarea justă, verificată prin practică, a obiectelor și fenomenelor din 
natură și societate, existente în afara conștiinței și independent de aceasta.

Importanța principiului aflării adevărului în procesul penal este justificată și 
de inserarea acestuia în legislațiile a numeroase state. Chiar dacă formularea acestui 
principiu este diferită în unele Coduri de procedură, în esență, este exprimată aceeași 
cerință și anume, aflarea adevărului în cauzele penale. Astfel, în Codul de procedură 
penală al Bulgariei, la art. 12 intitulat „Dezvăluirea adevărului obiectiv”, se arată 
că: „Tribunalul și organele procedurii preliminare, în limitele competenței lor, sunt 
obligate să ia toate măsurile ca să asigure dezvăluirea adevărului obiectiv”. În 
același sens, conform Codului de procedură penală spaniol, acuzatul va fi interogat 
cu privire la proveniența corpurilor delicate, rolul acestora și motivul pentru care au 
fost descoperite asupra sa și, în general, întotdeauna va fi interogat cu privire la orice 
alte circumstanțe care pot conduce la descoperirea adevărului.3

În Codul de procedură penală al Franței, se regăsesc numeroase dispoziții care 
sunt incidente în ceea ce privește aflarea adevărului. Astfel, cu titlu de exemplu, 
conform art. 54, în ipoteza constatării săvârșirii unei infracțiuni flagrante, ofițerul de 
poliție judiciară veghează la conservarea indiciilor descoperite la locul infracțiunii, 
care ar putea să dispară, și la conservarea oricăror altor bunuri care pot servi la 
aflarea adevărului. Conform art. 82, procurorul republicii poate solicita judecătorului 
de instrucție să îi pună la dispoziție orice act care poate servi la aflarea adevărului.4

De asemenea, în sistemul procesual penal german, este admisibilă folosirea 
înregistrărilor audio și video prin care sunt fixate audierile unor martori numai pentru 
scopurile urmăririi penale și numai în măsura în care este necesară pentru stabilirea 
adevărului.5

2. Obligativitatea respectării principiului aflării 
adevărului în procesul penal

Pentru garantarea aplicării principiului aflării adevărului, au fost introduse 
prevederi conform cărora organele de urmărire penală au obligația de a strânge și de 
a administra probe, atât în favoarea, cât și în defavoarea suspectului sau inculpatului. 
Respingerea sau neconsemnarea, cu rea-credință a probelor propuse în favoarea 
suspectului sau inculpatului se sancționează conform dispozițiilor legii procesuale 
3  Art. 301 alin 2), Ley de Enjuciamento Criiminal, 1882:
4  Art. 54 alin 1) și art. 82 alin 1) – Code de procedure penale, 47-e, ed. Annotalions de jurisprudence et bibliogra-
phie par J.F. Renucci, Dalloz, Paris, 2008;
5   Art, 58a alin 2) Strafprozebordnung;
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penale (art. 5, alin 2), Cod procedură penală. 
Nu am reliefat această reglementare în mod fortuit, ci observând practica 

organelor de urmărire penală care încalcă în mod repetat atât acest principiu, cât și 
pe cel al respectării prezumției de nevinovăție. Adică, organele de urmărire penală își 
creează, ab initio, încă de la începutul urmăririi penale, dar mai ales în etapa efectuării 
acesteia, acuzații împotriva suspectului sau inculpatului, fără a mai administra probe 
în favoarea acestuia, deși legea obligă în acest sens în mod imperativ. 

Modurile procesuale prin care sunt supuse controlului soluțiile pronunțate 
în cauzele penale se constituie în garanții ale respectării principiului fundamental 
al aflării adevărului. Astfel, împotriva actelor procurorului ori împotriva soluțiilor 
de neurmărire sau netrimitere în judecată, se poate face plângere, potrivit art. 339 
respectiv 340-341 Cod de procedură penală. De asemenea, soluțiile procurorului 
sunt supuse controlului în procedura camerei preliminare sub aspectul competenței 
și al legalității sesizării instanței de judecată, precum și din perspectiva verificării 
legalității administrării probelor, conform dispozițiilor art. 342-348, Cod procedură 
penală. În cursul fazei de judecată, sunt, de asemenea, instituite garanții legale în 
vederea respectării principiului aflării adevărului, cum ar fi, spre exemplu, dispozițiile 
art. 385 C. proc. pen., conform cărora pot fi administrate probe noi, necesare lămuririi 
faptelor sau împrejurărilor cauzei.  

Necesitatea existenței controlului judiciar în scopul aflării adevărului în 
procesul penal este statuată și de către Convenția Europeană a Drepturilor omului, 
în Protocolul adițional nr. 7, punctul 1) unde se stipulează că: „orice persoană 
declarată vinovată de săvârșirea unei infracțiuni de către un tribunal are dreptul 
să ceară examinarea de către o jurisdicție superioară a hotărârii de condamnare 
ori prin care s-a stabilit vinovăția sa.” Exercitarea acestui drept, inclusiv motivele 
pentru care acesta poate fi exercitat, este reglementată de lege. De asemenea, 
hotărârile penale rămase definitive, după judecarea cauzei în primă instanță sau în 
apel, pot fi supuse controlului în căile extraordinare de atac și, dacă se constată că 
sunt netemeinice, vor fi desființate; avem aici în vedere cazul contestației în anulare, 
al recursului în casație, al revizuirii precum și al redeschiderii procesului penal în 
cazul judecării în lipsa persoanei condamnate.6

Reliefăm și prevederile art. 538-542, Cod procedură penală, care oferă 
persoanelor care consideră că au fost supuse exigențelor legii penale în mod injust, 
posibilitatea de a apela la instituția reparării pagubei materiale sau a daunei morale în 
caz de eroare judiciară sau privare nelegală de libertate ori în alte cauze. Observăm 
că legislația penală are o paletă largă de opțiuni legale care poate fi accesată de către 
suspect sau inculpat în vederea aflării adevărului în materie penală.

În aceeași ordine de idei, menţionăm că aflarea adevărului nu reprezintă 
numai o activitate fundamentată pe normele morale, ci în principal un proces ce se 
desfăşoară cu respectarea normelor legale. Legiuitorul, în activitatea de legiferare 
6   A se vedea dispozițiile art. 426-432, 433-451, 466-470 – Cod procedură penală;
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a dreptului procesual penal, trebuie să ţină cont de principiul proporționalității în 
aflarea adevărului în procesul judiciar şi formalismul procesual, deoarece, în caz de 
predominare a formalismului excesiv în detrimentul principiului aflării adevărului, 
denigrează însăşi ideea de dreptate, fapt, ce nu poate fi admis într-o societate 
contemporană în care consacrarea şi protecţia drepturilor omului constituie un pilon 
de bază.

Concluzii

Aflarea adevărului într-o cauză penală trebuie să reflecte concordanța între 
concluziile la care ajung organele judiciare și realitatea obiectivă privind fapta și 
autorul acesteia. Acest lucru se poate realiza doar atunci când hotărârea judecătorească 
reflectă cu obiectivitate, adică independent de subiectivismul inerent judecătorului, 
ceea ce s-a petrecut în realitate.

Așa cum se desprinde din jurisprudența Convenției Europene a Drepturilor 
Omului, una dintre cele mai puternice garanții procedurale pentru respectarea 
principiului aflării adevărului constă în obligația organelor judiciare de a realiza o 
anchetă efectivă. O anchetă trebuie să fie considerată a fi efectivă numai atunci când 
îndeplinește cerințele de independență, promptitudine și celeritate, capacitatea de a 
stabili faptele relevante, temeinice, accesul rudelor apropiate la proceduri. 
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Abstract

Uniunea Europeană promovează, dincolo de teritoriul său, respectarea 
democraţiei, a statului de drept şi a drepturilor omului, ca elemente fundamentale 
ale relaţiilor sale externe bilaterale şi multilaterale. Instrumentele sale de 
politică externă (acorduri, dialoguri etc.) şi de asistenţă financiară contribuie 
la consolidarea democraţiei şi a drepturilor omului în lume. În cadrul 
relaţiilor convenţionale de cooperare dezvoltate de Uniunea Europeană cu 
statele terţe, fie că este vorba de state în curs de dezvoltare, fie că este vorba 
de alte state, o importanţă deosebită se acordă respectării drepturilor omului. 
Atenţia deosebită atribuită de Uniunea Europeană problematicii drepturilor 
fundamentale ale omului rezultă şi din condiţiile de fond şi cele de natură 
politică stabilite, ce trebuie îndeplinite de orice stat candidat care doreşte 
să adere la această organizaţie. De altfel, prin intermediul acordurilor de 
cooperare, se urmăreşte respectarea drepturilor omului, atât de către statele 
terţe, cât şi de către Uniunea Europeană, în care statele membre sunt în 
primul rând responsabile pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

1  Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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fundamentale ale acestuia. Cel mai eficient mod de a consolida acest deziderat 
este de a se stabili un parteneriat pozitiv şi constructiv cu guvernele statelor 
terţe întemeiat pe dialog, de sprijinire şi de încurajare, pentru a îmbunătăţi 
înţelegerea reciprocă şi de a se încuraja o reformă durabilă a promovării 
și a protecţiei drepturilor omului și a  libertăților fundamentale universal 
recunoscute. Pentru a conchide, lansăm întrebarea: vor interveni instituţiile 
Uniunii Europene în momentul în care un stat membru sau un stat terţ va 
încălca principiile fundamentale ale drepturilor omului sau va trece cu 
vederea?

Cuvinte cheie: Drepturile omului, instituţii europene, state terţe, Comisia 
pentru drepturile omului, Grupul de lucru pentru drepturile omului din cadrul 
Consiliului.

Abstract

The European Union promotes beyond its territory, respect for 
democracy, the rule of law and human rights as a fundamental element of 
its external bilateral and multilateral relations. Its foreign policy instruments 
(agreements, dialogues etc.) and financial assistance help strengthen 
democracy and human rights worldwide. In the conventional relations of 
cooperation developed by the European Union with third countries, whether 
developing countries, be it by other countries, particular importance is given 
to human rights. Special attention attributed to European Union fundamental 
human rights issues stemming from the substantive and political stability that 
must be fulfilled by any candidate state that wishes to join this organization. 
Moreover, by means of cooperation agreements seeks human rights by both the 
Member States and by the European Union, whereby the Member States are 
primarily responsible for human rights and fundamental freedoms. The most 
effective way to reinforce this goal is to establish a positive and constructive 
partnership with the national Governments of third countries, based on 
dialogue, support and encouragement to improve mutual understanding and 
to encourage a sustainable reform of the promotion and protection of human 
rights and fundamental freedoms universally recognized. To conclude, we 
launch the question: will the European Union institutions intervene when a 
Member State or third state would violate fundamental principles of human 
rights or will overlook?

Key words: Human rights; European institutions; Third States; the 
Commission on Human Rights; Working Group on Human Rights of the 
Council of European Union;
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Pe parcursul timpului, instituţia drepturilor omului a cunoscut un laborios 
şi îndelungat proces de cristalizare, înfăţişându-ne în zilele noastre ca 

o instituţie deosebit de complexă, ce ţine atât de ordinea juridică internă, cât şi de 
cea internaţională. Valorile și conceptele fundamentale care stau la baza Uniunii 
Europene includ și drepturile fundamentale ale cetățenilor acesteia. De mai bine 
de 200 de ani, istoria Europei este marcată de eforturile continue de îmbunătățire a 
protecției drepturilor fundamentale. Începând cu declarațiile drepturilor omului și 
ale cetățeanului din secolul al XVIII-lea, drepturile fundamentale și libertățile civile 
sunt astăzi puternic ancorate în majoritatea constituțiilor statelor civilizate, în special 
ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Largul interes de care se bucură în prezent problematica drepturilor omului 
cuprinde principii, mecanisme şi proceduri care fac parte din ordinea juridică internă 
europeană şi internaţională, reprezentând astfel o recunoaştere incontestabilă a 
complexităţii şi originalităţii acestei instituţii juridice, dar şi a faptului că, fără aceste 
drepturi fundamentale, nu se poate înfăptui o societate democratică şi nici realiza 
și pune în operă, pe plan extern, cadrul juridic normal, indispensabil colaborării 
naţiunilor şi statelor membre ale Uniunii. 

Caracterul universal al drepturilor omului şi inalienabilitatea acestora sunt 
doar câteva trăsături ce impun aceste drepturi ca valori comune ale statelor membre. 
De altfel, constituţiile tuturor statelor membre consacră asemenea drepturi2, 
respectarea lor reprezentând unul dintre principiile unui stat de drept şi democratic. 
Plasarea printre valorile comune ale statelor membre a drepturilor omului a avut drept 
consecinţă instituirea imperativului protecţiei lor printre criteriile impuse statelor 
care doresc să adere la Uniunea Europeană, iar  importanţa acordată protecţiei lor 
denotă nevoia de a consolida sentimentul de apartenenţă al cetăţenilor europeni la 
această mare familie de valori fundamentale.                                

Urmărind această argumentaţie justificativă pentru a include şi a plasa 
drepturile omului în sfera domeniului de cooperare europeană şi pornind de 
la nivelul dreptului internaţional şi cel al Uniunii Europene evolutiv3 avem în 
vedere identificarea acestuia pe două direcţii: consacrarea pretoriană a drepturilor 
fundamentale în dreptul comunitar, instituţiilor europene revenindu-le un rol deosebit 
de important în impunerea acestei problematici în cadrul politicilor europene şi 
consacrarea explicită în instrumentele juridice comunitare primare şi derivate a unor 
categorii de drepturi.

Reprezentantul Special al Uniunii Europene pentru drepturile omului, 
Stavros Lambrinidis4, preciza, în declaraţia sa de deschidere din cadrul Sesiunii a 
2  Detalii referitoare la această problematică sunt conţinute în volumul C. Călinoiu, V. Duculescu, Drept constituţi-
onal european, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008, p. 133.
3  Pentru o analiză detaliată a acestor problematici, a se vedea F. Sudre, Drept european şi internaţional al dreptu-
rilor omului, Editura Polirom, Bucureşti, 2006, p. 33 şi urm.
4  Dl. Lambrinidis Stavros, născut la Atena, avocat, şi-a început mandatul de Reprezentant Special al Uniunii Eu-



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(36)/2018116

UNIVERS JURIDIC

22-a a Consiliului Uniunii Europene pentru drepturile omului, desfăşurată în data 
de 25 februarie 2013 la Geneva, că „Promovarea şi protecţia drepturilor omului 
reprezintă o preocupare legitimă a comunităţii internaţionale ca un ansamblu, 
nu este o afacere internă a unui stat. Cum se comportă Europa astăzi, este clară 
ideea că universalitatea drepturilor omului începe de acasă. Acest lucru presupune 
confirmarea onestă de provocări ale drepturile omului în Europa şi dorinţa de a le 
aborda în mod eficient”5. 

Sistemul european de protecţie a drepturilor omului pentru cei 800 milioane 
de cetăţeni europeni a fost iniţiat şi s-a dezvoltat în cadrul instituţional al Consiliului 
Europei, fiind strâns legat de sistemul Naţiunilor Unite. Se poate afirma că, în prezent, 
acesta este cel mai performant sistem care garantează efectiv, prin mecanisme 
specifice, drepturile omului şi libertăţile sale fundamentale. Evoluţia evenimentelor, 
după deceniul al V-lea al secolului al XX-lea – mai ales preocupările de realizare 
a unei Europe unite – a fost determinantă pentru drepturile omului ca acestea să 
reprezinte o valoare unanim acceptată şi promovată pentru întregul sistem european, 
nu numai în cadrul Consiliului Europei, ci şi în cadrul unor organizaţii, precum 
Uniunea Europeană sau Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa6. 

Pe de altă parte, statele europene membre ale Consiliului Europei7, în 
cvasitotalitatea lor, acceptă şi promovează prin legislaţiile naţionale valorile 
consacrate de instrumentele juridice europene, fiind evidentă evoluţia spre 
consolidarea atitudinilor pozitive faţă de fiinţa umană, ca cea mai mare valoare care 
trebuie ocrotită. 

Practic, respectarea drepturilor omului a devenit un principiu fundamental 
al relaţiilor internaţionale şi una din principalele condiţii impuse statelor europene 
pentru realizarea efectivă a Europei unite. Chiar dacă. în unele state europene, mai 
ales în spaţiul estic, sunt înregistrate încă violări ale drepturilor omului, unele de o 
gravitate mare, atitudinea generală este aceea de acceptare a exigenţelor impuse de 
sistemul european, inclusiv a deciziilor instanţelor europene în materia respectării 
ropene pentru drepturile omului la 1 septembrie 2012 şi va rămâne în funcţie până la data de 30 iunie 2014. Rolul 
său este de a spori eficacitatea şi vizibilitatea politicii Uniunii în domeniul drepturilor omului. În trecut a ocupat 
funcţia de ministru de externe al Greciei şi de vicepreşedinte al Parlamentului European. Între 2004 şi 2009 a fost 
vicepreşedinte al Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne din cadrul Parlamentului, iar la începutul 
carierei sale, a fost preşedintele Comisiei pentru drepturile omului în cadrul Baroului din Washington D.C.
5  Pentru mai multe detalii a se consulta pagina web a Consiliului Uniunii Europene: http://eeas.europa.eu/delega- Pentru mai multe detalii a se consulta pagina web a Consiliului Uniunii Europene: http://eeas.europa.eu/delega-
tions/un_geneva/press_corner/all_news/news/2013/20130228_eusrhrc22.htm.
6  Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa a apărut în anii ’70, iniţial sub numele de Conferinţa 
pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE), ce a funcţionat ca un proces de conferinţe şi reuniuni periodice. 
Adoptarea denumirii de Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa s-a hotărât în cadrul Conferinţei de la 
Budapesta (1994). În prezent, OSCE cuprinde 56 de state, din Europa, Asia Centrală şi America de Nord, fiind cea 
mai mare organizaţie regională de securitate din lume.
7  Consiliul Europei este o organizație internațională, interguvernamentală și regională. A luat naștere la 4 mai 
1949 şi reuneşte 47 de state democratice ale Uniunii Europene, precum şi alte state din centrul şi estul Europei. Are 
numeroase obiective precum: protejarea drepturilor omului, protecţia democrației pluraliste, protejarea supremației 
dreptului, favorizarea conștientizării și încurajarea dezvoltării identității și a diversității culturale a Europei, dezvol-
tarea stabilității democratice în Europa, prin susținerea reformelor politice, legislative și constituționale, căutarea 
soluțiilor pentru problemele cu care se confruntă societatea europeană.
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drepturilor omului.
Trebuie observat însă că, în comparaţie cu sistemul de protecţie a drepturilor 

omului existent în cadrul O.N.U., mecanismul european oferă imaginea unui sistem 
mult mai integrat, cu posibilităţi sporite pentru repararea încălcărilor drepturilor 
omului în cazurile în care acestea au fost nesocotite. Dacă sistemul O.N.U. se 
întemeiază în general pe ideea relaţiilor de la stat la stat, fiind foarte prudent în 
recunoaşterea posibilităţii pentru statele care doresc ori pentru indivizii prejudiciaţi, de 
a pune în discuţie anumite încălcări în materia drepturilor omului, sistemul european 
merge mai departe, stabilind o serie de proceduri prin care statele pot fi chemate şi 
obligate a da explicaţii, iar în final, să execute anumite hotărâri prin care s-au stabilit 
anumite încălcări ale drepturilor omului în detrimentul propriilor cetățeni, cazuri 
în care statele pot fi „condamnate” la plata unor despăgubiri şi la adoptarea unor 
măsuri de restabilire a drepturilor încălcate8. De altfel, în cadrul Consiliului Uniunii 
Europene a fost adoptat Raportul anual privind drepturile omului şi democraţia, 
care acoperă acţiunile externe întreprinse de Uniunea Europeană în acest domeniu 
în anul 2012.

Pe de altă parte, în data de 25 iunie 2012, Consiliul Uniunii Europene a 
adoptat un document programatic intitulat „Cadru strategic privind drepturile 
omului și democrația9”, care este însoțit de un „plan de acțiune”10 pentru punerea 
în aplicare a acestui itinerariu. Cadrul definește principiile, obiectivele și prioritățile 
pentru a îmbunătăți eficiența și coerența politicii Uniunii Europene în următorii zece 
ani. Aceste principii includ ipso facto integrarea drepturilor omului în toate politicile 
Uniunii Europene (ca un laitmotiv), inclusiv atunci când politicile interne și externe 
ale statelor membre se suprapun și, respectiv, adoptarea unei abordări mai bine 
adaptate orientărilor de principiu pe care acestea le conţin. 

Încercând să sintetizăm acest aspect, am putea spune că prin acest important 
document programatic au fost recunoscute, reafirmate şi dezvoltate măsuri şi principii 
fundamentale privind drepturile omului, evitându-se însă a se merge prea departe în 
subsumarea unor prevederi normative internaţionale (sau a competenţelor statelor) 
faţă de acest cadru strategic.  

De altfel, protecția şi promovarea drepturilor fundamentale ale omului 
în Europa a fost multă vreme apanajul Consiliului Europei, înainte ca Uniunea 
Europeană să se angajeze de plano în recunoașterea unui veritabil catalog „scris” 

8  V. Duculescu, Protecţia juridică a drepturilor omului. Mijloace interne şi internaţionale, ediţie nouă, revăzută şi 
adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998,  p. 19.
9  Adoptat la Luxemburg şi publicat de Consiliul Uniunii Europene sub formă de broşură, se poate studia pe http://
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131173.pdf.
10  Deși neobligatorii din punct de vedere juridic, „Orientările Uniunii Europene privind drepturile omului”, adop-
tate de Consiliul Uniunii Europene oferă instrucțiuni practice cu privire la: acțiunile Uniunii Europene împotriva 
pedepsei cu moartea, dialoguri privind drepturile omului, drepturile copilului, acțiunile împotriva torturii și altor 
tratamente crude, protejarea copiilor în timpul conflictelor armate, protejarea apărătorilor drepturilor omului, con-
formitatea cu dreptul internațional umanitar, combaterea violenței împotriva femeilor.
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sau nescris de drepturi şi libertăți11.
Odată cu adoptarea şi semnarea Tratatului de la Lisabona de către toate statele 

membre, la 13 decembrie 2007 în cadrul summit-ului de la Lisabona, problematica 
drepturilor omului reprezintă un pas înainte, prin aceea că se garantează punerea în 
aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene12, precum şi a faptului 
că se deschide oportunitatea pentru Uniunea Europeană de a adera la Convenția 
europeană pentru apărarea drepturilor şi libertăților fundamentale. Totuşi, Carta nu 
va fi opozabilă Regatului Unit al Marii Britanii şi Poloniei, care beneficiază de o 
derogare, potrivit căreia principiile acesteia nu extind capacitatea Curţii Europene de 
Justiţie şi a niciunei alte instanţe din cele două state membre de a considera că actele 
cu putere de lege şi actele administrative, practicile sau acţiunile administrative sunt 
incompatibile cu drepturile sau principiile fundamentale pe care aceasta le reafirmă13.

Protecția drepturilor fundamentale îşi păstrează, așadar, chiar şi în contextul 
renunțării formale la adoptarea unei constituții europene, o componentă de bază a 
politicii unionale, iar soluțiile prin care această materie capătă o recunoaștere expresă 
– consacrarea obligativităţii Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
şi aderarea la Convenţia europeană a drepturilor omului – sunt  aceleași cu cele 
reținute în cuprinsul proiectului de tratat constituțional, diferită fiind doar maniera 
de prezentare a lor14.

În materia protecției drepturilor omului, în cadrul instituțiilor şi organismelor 
europene un rol important îl au Comisia Europeană15, Parlamentul European16, 
11  Autorul Robert Schütze evidenţiază în volumul său intitulat „Dreptul Constituţional al Uniunii Europene”, la 
p. 419, un catalog „scris” de drepturi, reprezentat de Carta drepturilor fundamentale, (Carta având aceeaşi valoare 
juridică cu tratatele, potrivit art. 6 alin. 1 din TUE) care rezultă din tradițiile constituționale comune ale statelor 
membre, din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi din principiile 
generale ale dreptului european. Pentru detalii, a se vedea R. Schütze, Dreptul Constituţional al Uniunii Europene, 
Editura Universitară, Bucureşti, 2012, p. 421 şi urm.
12  Potrivit art. 6 din Tratatul de la Lisabona, Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din decembrie 2000, astfel cum a fost aceasta adoptată la 12 
decembrie 2007, având aceeaşi valoare juridică cu cea a tratatelor. Versiunea amendată a fost publicată prima dată 
în JOUE seria C nr. 303, 2007, p. 1, iar în prezent poate fi găsită în JOUE seria C nr. 326, 26.10.2012, pp. 391-407. 
13  Protocolul nr. 30, anexat la TFUE privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în Polo- Protocolul nr. 30, anexat la TFUE privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în Polo-
nia şi Regatul Unit al Marii Britanii.
14  Astfel, Carta drepturilor fundamentale capătă valoare juridică și stabilește aplicabilitatea drepturilor fundamen-
tale în ordinea juridică a Uniunii. Totuși, aceasta nu se aplică Poloniei și Regatului Unit. Cele două state membre 
nu au putut sau nu au dorit să adopte sistemul drepturilor fundamentale al Cartei, considerând că vor fi obligate să 
renunțe sau, cel puțin, să își modifice anumite poziții naționale privind, de exemplu, aspecte de ordin religios sau 
tratamentul aplicat minorităților. Prin urmare, pentru aceste două state membre drepturile fundamentale nu decurg 
din Carta drepturilor fundamentale, ci, ca și până acum, din jurisprudența Curții de Justiție.
15  Se implică în acţiuni de negociere a unor acorduri internaționale, de supraveghere a procesului de extindere și a 
politicii de vecinătate și de gestionare a programelor de dezvoltare și a instrumentelor financiare (în strânsă coope-
rare cu Serviciul European de Acţiune Externă).
16  Rezoluțiile Parlamentului contribuie la o mai bună conștientizare a încălcărilor drepturilor omului. Rezoluțiile 
pot fi o parte a procesului legislativ, ca rezultat al rapoartelor din proprie inițiativă ale comisiilor parlamentare, sau 
sunt un rezultat al dezbaterilor de urgență care au loc, de obicei, după amiaza zilei de joi a fiecărei sesiuni plenare 
de la Strasbourg, pentru a discuta încălcări flagrante ale drepturilor omului în lume (a se vedea art. 122 din Re-
gulamentul de procedură al Parlamentului European). De asemenea, Subcomisia Parlamentului pentru drepturile 
omului, anexată Comisiei pentru afaceri externe, are 30 de membri și 30 de supleanți şi organizează audieri cu 
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Consiliul Uniunii Europene, Curtea Europeană de Justiție, Grupul de lucru pentru 
drepturile omului (COHOM), Consiliul Afacerilor Externe17, Reprezentantul Special 
al Uniunii Europene pentru drepturile omului18 şi Ombudsmanul european. 

Reflectând un anumit standard câștigat, de protecţie europeană a drepturilor 
şi libertăților cetățenilor constatăm că, în prezent, Uniunea Europeană întreține 
cu un anumit număr de ţări diverse dialoguri pe tema drepturilor omului. Aceste 
dialoguri de sine stătătoare constituie instrumente ale politicii externe a Uniunii 
ce se integrează într-un ansamblu de mijloace care se află la dispoziţia acesteia, 
pentru a pune în aplicare politica în materia drepturilor omului, constituind, de 
altfel, un element esenţial al strategiei globale a Uniunii Europene, care are ca scop 
promovarea dezvoltării durabile, a păcii şi a stabilităţii. Cu toate acestea, în prezent 
nu există norme pentru a stabili până la ce punct se aplică acestea. Trebuie spus, de 
asemenea, că abordarea actuală a Uniunii Europene în materie de dialoguri ar putea 
da dovadă de mai multă coerenţă.

Pe lângă dialogurile la nivelul Uniunii Europene, un număr de state membre 
mențin dialoguri cu diverse state terțe la nivel naţional19. Cu toate acestea, pentru a 
putea discuta mai aprofundat despre drepturile omului, Uniunea Europeană poate 
decide inițierea unui dialog specific concentrat asupra drepturilor omului cu o 
anumită ţară terță. Deciziile de asemenea natură se vor lua conform anumitor criterii, 
menținând gradul de pragmatism şi de flexibilitate necesare pentru această sarcină. 
Prin urmare, Uniunea Europeană fie va lua ea însăşi iniţiativa de a pune bazele unui 
dialog cu un stat  terţ, fie va reacţiona la o solicitare exprimată de o ţară terţă.

De asemenea, Uniunea Europeană urmăreşte inserarea unei clauze ale 

privire la o gamă largă de probleme în domeniul drepturilor omului, cu participarea părților interesate, pentru a fur-
niza contribuții la redactarea rezoluțiilor. Subcomisia se ocupă, totodată, de gestionarea curentă a dosarelor privind 
drepturile omului, în timp ce delegațiile sale vizitează în mod regulat statele în cauză. Pe de altă parte, Parlamentul 
formulează un Raport anual ce include reflecții asupra politicii Uniunii Europene privind drepturile omului, acesta 
analizând activitățile proprii ale Parlamentului, stabilind, de altfel, şi prioritățile pentru viitor în această materie.
17  Miniștrii de externe din Uniunea Europeană se întrunesc lunar în cadrul Consiliului de Afaceri Externe, organ 
ce se ocupă în general de problemele legate de drepturile omului, care apar în PESC sau în politicile comerciale 
sau de dezvoltare ale Uniunii Europene. Consiliul de Afaceri Externe este prezidat de Înaltul Reprezentant pentru 
politica externă și de securitate comună - în prezent, Catherine Ashton – şi  contribuie la dezvoltarea politicii externe 
și de securitate comună a Uniunii, asigurând implementarea deciziilor în materie. Înaltul Reprezentant reprezintă, 
de asemenea, Uniunea Europeană în materie de PESC și supraveghează Serviciul European de Acțiune Externă 
(SEAE) și delegațiile Uniunii Europene în statele terțe. În cadrul Serviciului European de Acțiune Externă există 
un departament pentru drepturile omului și democrație, iar fiecare delegație are „punct focal” dedicat drepturilor 
omului. Pentru detalii a se vedea fişa tehnică a Uniunii Europene prezentată pe larg  pe http://www.europarl.europa.
eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.1.2.html.
18  Reprezentantul Special al Uniunii Europene pentru drepturile omului are rolul de a mări eficiența și vizibilitatea 
politicii Uniunii în domeniul drepturilor omului. Reprezentantul Special are un mandat larg, flexibil și lucrează în 
strânsă colaborare cu SEAE. Această poziție este în prezent deținută de Stavros Lambrinidis, numit în iulie 2012, 
care este primul Reprezentant Special tematic al Uniunii, existând în total zece reprezentanți speciali în zonele geo-
grafice.
19  A se vedea detalii privitoare la aceste dialoguri referitoare la drepturile omului în cadrul Rezoluției Parlamentului 
European din 18 aprilie 2012 în ceea ce priveşte Raportul anual privind drepturile omului în lume și politica Uniunii 
Europene în domeniu, inclusiv implicațiile pentru politica strategică a Uniunii Europene în domeniul drepturilor 
omului (2011/2185(INI)), publicată în J.O.U.E. seria C, nr. 258 E din 07.09.2013, p. 8.
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drepturile omului în toate acordurile politice, precum şi în acordurile de asociere 
şi parteneriat, dar şi în acordurile de cooperare încheiate cu țările terțe.20 O clauză 
importantă privitoare la drepturile omului stipulează că drepturile fundamentale, 
astfel cum sunt prevăzute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului inspiră 
politicile interne şi externe ale statelor membre, constituind un element central 
al acordurilor cu statele terţe21. Pe de altă parte, Uniunea Europeană deține peste 
40 dialoguri bilaterale cu țări terțe privitoare la problematica amplă a drepturilor 
omului, oferind astfel numeroase oportunități pentru a răspunde în mod eficient 
preocupărilor stringente ale drepturilor specifice ale Uniunii Europene22.

Uniunea Europeană include drepturile omului în mod regulat în dialogurile 
politice23 realizate cu țări terțe sau organizații regionale. Demersurile diplomatice 
(confidențiale) și declarațiile (publice) referitoare la autoritățile din țările terțe 
constituie, de asemenea, un mijloc important de exercitare. În acord cu orientările 
şi principiile Uniunii Europene privind dialogurile asupra drepturilor omului24, 
acestea ar trebui să consolideze cooperarea în acest domeniu, cât şi includerea 
acestor deziderate într-un stat terţ, dar şi stingerea presiunilor diplomatice în relațiile 

20  A se vedea Raportul Uniunii Europene cu tema „Human Rights and Democracy Rights  in the World: Report 
in EU Action in 2011”, publicat în anul 2012 de Uniunea Europeană şi poate fi studiat pe http://eeas.europa.eu/
human_rights/docs/2011_hr_report_en.pdf, p. 12 şi urm.
21  Cu toate acestea, noi acorduri care nu conțin clauze ale drepturilor omului au fost semnate sau au intrat în vigoare 
în 2011, idem p. 12.
22  Diferite tipuri de dialoguri utilizate de către Uniune cu ţări terţe abordează deja problema drepturilor omului. 
Printre acestea se numără: dialoguri de ordin general, bazate pe tratate, acorduri sau convenţii sau pe parteneriate 
strategice; dialoguri structurate axate exclusiv pe drepturile omului; dialoguri ad-hoc care integrează subiecte 
legate de politica externă şi de securitate comună (PESC); dialoguri în contextul relaţiilor speciale pe baza unor 
puncte de vedere convergente în linii mari.
23  Aceste dialoguri sunt în prezent de mai multe tipuri: dialoguri sau discuţii de ordin general, bazate pe tratate, 
acorduri sau convenţii cu caracter regional sau bilateral, în care chestiunea drepturilor omului este abordată în mod 
sistematic (este vorba, în special despre: relaţiile cu ţările candidate; Acordul de la Cotonou cu ţările ACP şi Acordul 
pentru Comerţ, Dezvoltare şi Cooperare cu Africa de Sud; relaţiile între Uniunea Europeană şi America Latină; pro-
cesul de la Barcelona (ţările mediteraneene); dialogul politic cu ţările asiatice în cadrul ASEAN şi ASEM; relaţiile 
cu Balcanii occidentali; relaţiile bilaterale în cadrul acordurilor de asociere şi de cooperare); dialoguri concentrate 
exclusiv asupra drepturilor omului, care integrează elemente din domeniul PESC, precum drepturile omului, dia-
loguri ad-hoc, dialoguri în cadrul relaţiilor privilegiate cu anumite ţări terţe, pe baza unor puncte de vedere con-
vergente în linii mari. De exemplu, Uniunea întreţine la ora actuală dialoguri pe tema drepturilor omului cu Sudan 
şi Cuba la nivelul şefilor de misiuni, iar cu Statele Unite, Canada şi ţările asociate, acestea iau forma unor reuniuni 
semestriale de experţi, în cadrul cărora Uniunea este reprezentată de Troika, înaintea Comisiei Drepturilor Omului 
şi a sesiunii anuale a Adunării Generale a Naţiunilor Unite.
24  În concluziile sale din 25 iunie 2001, Consiliul a apreciat Comunicarea Comisiei din 8 mai 2001 privind rolul 
Uniunii Europene în promovarea drepturilor omului şi în democratizarea ţărilor terţe [COM(2001)252, publicată în 
J.O.U.E., seria C, nr.131E din data 05.06.2003, p.147], o contribuţie preţioasă la întărirea coeziunii şi a coerenţei 
politicii Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului şi al democratizării. În concluziile sale, Consiliul a rea-
firmat adeziunea sa la principiile de coerenţă şi coeziune, de integrare a drepturilor omului în toate acţiunile sale, de 
deschidere a politicilor sale şi de identificare a domeniilor prioritare. În cadrul punerii în aplicare a acestor concluzii 
ale Consiliului, Grupul de lucru pentru drepturile omului (COHOM) s-a angajat să stabilească orientările privind 
dialogurile în domeniul drepturilor omului, în consultare cu grupurile de lucru geografice, cu Grupul de lucru pentru 
cooperare în scopul dezvoltării (CODEV) şi cu Comitetul pentru măsuri de dezvoltare şi consolidare a democraţiei şi 
a statului de drept şi pentru respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Pentru detalii suplimentare, 
a se vedea http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16526.ro08.pdf.
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internaționale, datorate nerespectării drepturilor fundamentale ale omului25. 
Putem concluziona că, în cadrul relaţiilor convenţionale de cooperare 

dezvoltate de Uniunea Europeană cu statele terţe, fie că este vorba de state în curs 
de dezvoltare, fie că este vorba de alte state, o importanţă deosebită va fi acordată, 
pe viitor, principiului respectării drepturilor omului. Astfel, prin intermediul 
acordurilor de cooperare, cât şi a dialogurilor se va urmări respectarea drepturilor 
omului, atât de beneficiari, cât şi de Uniunea Europeană, obiectivele dialogurilor 
referitoare la drepturile omului variind de la o ţară la alta şi vor fi definite de la caz la 
caz. Aceste obiective pot include, pe de o parte, abordarea unor chestiuni de interes 
comun şi întărirea cooperării în materia drepturilor omului în cadrul instanţelor 
multilaterale, precum Naţiunile Unite şi, pe de altă parte, prezentarea preocupărilor 
Uniunii Europene în privinţa situaţiei drepturilor omului în ţara în cauză, colectarea 
de informaţii şi încercarea de a ameliora situaţia drepturilor omului în acea ţară.

Nefiind numai o problemă internă a statelor, chestiunea drepturilor omului 
este una dintre problemele majore ale contemporaneității, a cărei respectare şi 
aplicare demonstrează capacitatea de înţelegere şi cooperare a tuturor statelor şi 
popoarelor pentru a practica acele măsuri şi acţiuni care favorizează democraţia, 
libertatea, înţelegerea, cooperarea multiformă, toleranţa şi prietenia între toate 
naţiunile şi statele, grupurile etnice şi religioase, în scopul salvgardării păcii şi 
respectării drepturilor omului în lume.

De aceea, statele şi organizaţiile internaţionale create de aceste state, precum 
şi organizaţiile non guvernamentale au instituit norme juridice, tehnici şi metode 
adecvate pentru respectarea drepturilor omului şi garantarea aplicării efective 
a acestora. S-a instituit răspunderea internaţională a statelor pentru încălcarea 
drepturilor omului, pentru nesocotirea standardelor internaţionale în această privinţă. 
Problema nerespectării drepturilor omului nu este numai o chestiune naţională, 
internă a statelor, ci una internaţională, mondială, de a cărei respectare este interesată 
întreaga comunitate internaţională şi, în primul rând, Organizaţia Naţiunilor Unite.
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Conf. univ. dr. Agata Mihaela POPESCU1

Rezumat

Pentru fiecare om, fericirea, înțeleasă ca esență a condiției umane, este, 
deopotrivă, un drept natural, o condiție necesară a existenței și perpetuării 
ființei umane, a capabilității și capacității omului de a genera bunăstare, 
moralitate, idealitate și datorie. Dar, în același timp, fericirea este și un efect 
individualizat și strict personalizat al ontologiei sociale, al unui proiect de 
viață, al unui ideal și al unui parcurs. Desigur, fericirea nu se atribuie prin 
decret, nu se obține prin lege sau hotărâre judecătorească, deși, în fiecare 
cauză, slujind dreptatea, completele de judecată aduc, aproape în fiecare 
cauză, și un univers de fericire în viața oamenilor, iar pentru nefericire nu 
există sancțiuni nici judiciare și nici măcar morale. Fericirea și nefericirea 
sunt caracteristici și atribute ale ființei umane, mai exact ale ființării umane, 
iar ființarea ține de sinergia dintre sine și lume, dintre om și oameni, dintre 
om și societate, dintre om și univers, dintre om, trăire, drept, datorie și, mai 
ales, cunoaștere. 

Cuvinte-cheie: fericire; libertate; condiție; necesitate; ființare; cunoaștere;

Summary

For each person, happiness, understood as the essence of the human 
condition, is also a natural right, a necessary condition for the existence and 
perpetuation of the human being, the capability and the capacity of man to 

1  Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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generate well-being, morality, ideality and duty. But at the same time, happiness 
is also an individualized and strictly personalized effect of social ontology, a 
life project, an ideal and a journey. Of course, happiness is not attributed 
by decree, it is not obtained by law or judicial decision, although, in every 
case, serving justice, the judgments bring, in almost every case, a universe of 
happiness in people’s lives, and unfortunately not there are both judicial and 
even moral sanctions. Happiness and unhappiness are the characteristics and 
attributes of the human being, namely of human being, and the being is the 
synergy between the self and the world, between man and man, between man 
and society, between man and universe, between man, living, right, duty and, 
above all, knowledge.

Keywords: happiness; freedom; condition; necessity; being; knowledge;

Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Fericit este cel care poate 
cunoaște cauzele lucrurilor – spune un vechi adagiu. Noi, toți, dorim să 

cunoaștem cauzele lucrurilor, ale acțiunii omului, ale stărilor prin care trece acesta 
și, bineînțeles, ale efectelor. Niciodată, în istoria omenirii, nimeni n-a renunțat la 
căutarea și identificarea cauzelor lucrurilor, a fenomenelor și proceselor sociale, a tot 
ce există și merită, deopotrivă, să existe, să dureze și/sau să piară. 

Omul nu poate trăi în afara acestei cauzalități. El însuși este o cauză a sinelui, a 
reflecției și a cunoașterii. Pentru că el, omul, este o ființă și o ființare continuă, bazată 
pe cunoaștere. Esența omului constă în capacitatea sa cognitivă, în harul cunoașterii. 
De aceea, fericirea umană nu ține doar de sațietate, de satisfacerea trebuințelor 
primare, de senzația de bine, de frumos și de confort, ci și de modul în care toate 
acestea activează sinapsele eului și universul cunoașterii, funcția estetică și etică a 
ființei umane. 

Căutarea și descoperirea cauzelor, a arhitecturii procesualității și, în final, a 
fizionomiei și filosofiei efectelor face parte din esența umană. Fără ele, nu există nici 
fericire, nici nefericire, nici ideal, nici drum nici viață umană. Nu există nimic din 
ceea ce este important sau foarte important pentru om.  De aceea, dreptul la fericire 
este sau pare a fi, deopotrivă, un drept natural și un pleonasm. Un drept natural, 
pentru că fericirea face parte din natura umană, și un pleonasm, pentru că fericirea 
estre o funcție a ființei, este o stare confortabilă și euforică pentru tot ce ține de Eu, 
de Sine, de Interioritate și de Alteritate. Este adevărat, uneori, omul care nu se află 
chiar în zilele sale cele mai bune, care a suportat poveri și a pierdut iremediabil părți 
importante din ceea ce îi este drag, omul care nu-și poate opri lacrimile, care se simte 
la capătul puterilor, în ghearele deznădejdii sau ale căderii într-un abis, întrucât parcă  
nimic nu-i reușește în viață, parcă nici cerul nu mai poate fi luminos pentru ochi, 
poate exclama: Oare n-am și eu, măcar o clipă, dreptul la fericire? Ca și cum ar 
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vrea să-i împovăreze pe ceilalți, exterioritatea lui și chiar ființarea lui, pe Dumnezeu 
și chiar pe propriul Sine cu responsabilitatea cauzelor nefericirii lui, cu nedreptatea 
nefericirii lui. 

Dar, așa cum bine se știe, nimeni nu este și nu poate fi responsabil de nefericirea 
altcuiva. Pentru că fericirea, ca și nefericirea, nu este doar un simplu efect, o simplă 
stare de fapt, un accident pe autostrada care are un Exit spre fericire, un Exit pe care, 
din neatenție sau din lipsa unui indicator potrivit, l-ai ratat, ci o construcție extrem 
de simplă și de perfectă, ca o perfecțiune în sine, ca pasărea măiastră a lui Brâncuși, 
sau ca un gând golit de gânduri, și, în același timp, extrem de complicată, ca un foc 
de artificii, ca o reacție în lanț, ca o înflorire sau ca un vis frumos în stare de veghe. 

Fiecare om de pe planeta Pământ este, măcar odată în viața lui, fericit. Chiar 
dacă n-o știe. Motivația fericirii n-are motivație. Chiar dacă, uneori, omul spune: Am 
toate motivele să fie fericit. Sau, dimpotrivă: N-am niciun motiv să fiu fericit. 

Acestea sunt cuvinte, propoziții sau fraze care n-au nicio legătură cu logica 
fericirii, cu rațiunea ei și cu atât mai puțin cu cauzele ei. Fericirea există sau nu, iar 
cauzalitatea ei își are rădăcinile, trunchiul și coroana în Universul Ființei – rădăcinile, 
în subsol, adică în profunzimile Conștientului și Inconștientului, în solul teribil de 
complicat al personalității, trunchiul, la granița dintre pământ și aer, adică dintre 
spațiul dens, înțesat de temelii, și cel lipsit de temelii, frunzele, în lumina soarelui, 
sufletul în simțire și rațiunea în cogniție. 

Ești fericit când vezi, când asculți, când auzi, când înțelegi, când cauți, când 
descoperi, când demonstrezi, când cunoști. Iar toate acestea sunt, deopotrivă, concrete 
și abstracte, finite și infinite, liniștitoare și tulburătoare, perfecte și imperfecte, lineare 
și nelineare, dătătoare de suficiență, dar și de trebuință, de impuls, de neliniște, de 
spirit creativ. 

Deși pare conținută în toate – în libertate, în necesitate, în condiționare, în 
magistral, în obișnuit, în lucruri mărunte, în responsabilitate și chiar în nimic –, 
fericirea este, mai degrabă, o sinteză a unui modus vivendi care nu se poate îndepărta 
de cunoaștere, de simțire, de adevăr.

În unul din caietele de la Convorbiri literare, Mihai Eminescu, citând-l pe 
Vergiliu, nota:

„Donec eris felix, multos numerabis amicos;
Tempora si fuerint, nubila solus eris”
Și tot el, două rânduri mai jos, traducea astfel aceste versuri:
„Până ce ești fericit, numeri amici o mulțime,
Vremile grele viind, singur atuncea rămâi...”

Fericirea este legată de vremuri bune, de îndestulare ideatică și sentimentală, 
cognitivă și practic-aplicativă, în artă, în viață, în simțire, în trăire, în iubire.

Omul trăiește nu doar în lume, ci și în el însuși, în arealul lui de realități, 
de simboluri, de virtuți, de necunoscute, de temeri, de mulțumiri și nemulțumiri, 
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de plăceri și de angoase, de iubiri și de patimi, de trebuințe și cogniții. Oricât de 
complicată ar fi viața în societate sau în sihăstrie, nimeni, niciodată, n-a renunțat la 
sine, la gând, la reflecție, la simțire, la cunoaștere, la libertate. 

Și chiar dacă libertatea este și rămâne o necesitate înțeleasă – iar prima dintre 
aceste necesități este aceea de a respecta libertatea celuilalt, inclusiv a celuilalt din 
tine –, rareori omul poate să nu opereze cu embargo-uri și restricții ale gândului, ale 
eticului și chiar ale esteticului. Este frumos ce-mi place mie, este bine ce cred eu 
că-i bine, este adevărat ce constat eu că este adevărat, este suficient ce cred eu că 
este suficient, este drept ce constat eu că este drept. Dar toate astea nu sunt, totuși, 
de-ajuns.

Oamenii, de regulă, privesc cu îndoială dreptul la fericire. Dacă fericirea este 
un drept, înseamnă că există sau ar trebui să existe norme juridice și, ca atare, legi, 
reguli de aplicare și sancțiuni pentru producătorii de nefericire, pentru infracțiunea 
de nefericire și pentru cea de încălcare a dreptului la fericire, iar pentru cei care 
încalcă dreptul la fericire al celorlalți să se aplice sancțiuni etc. etc. Dar, înainte de 
toate, dreptul și doctrina ar trebui să definească foarte exact, în termeni juridici, ce 
este fericirea, în comisiile juridice din parlamente să se dezbată conceptul de fericire, 
norma de drept, legiuitorul să elaboreze și să dezbată, în comisii, în camere și în 
plen, problematica, proiectul de lege, regulamentele de aplicare, în universități să se 
introducă un curs intitulat Dreptul fericirii etc. etc.

Deși toate acestea par hilare, dreptul la fericire face obiectul unor studii și 
cercetară de mare amploare. Cu atâtea războaie, cu atâtea restricții, cu atâtea taxe și 
corvezi impuse bieților oameni – în mulele libertății, prosperității, al democrației și 
combaterii răului  planetei, este normal ca fericirea să fie un concept printre picături, 
un concept  de nișă, și nu unul reglementat, standardizat și obligatoriu. 

Ești fericit atâta timp cât iubești și ești iubit, cât ai o familie frumoasă, prieteni, 
o slujbă stabilă și bine remunerată, prin care te împlinești și dai sens vieții tale și 
efortului tău, preocupări care îți pun în valoare cunoștințele, pregătirea profesională 
și generală, aptitudinile, talentul, aspirațiile și ideile tale privind munca, învățătura, 
responsabilitatea, legea, datoria, idealul, proiectele pe care le întocmești, cele la care 
participi și în care crezi, performanțele la care aspiri și pe care le realizezi, dialogul, 
conversația, camarazii, prietenii, trecutul, prezentul și viitorul, siguranța zilei de 
mâine, strada, pârtia de schi, vecinii, anotimpurile natura, datoria.

Cum să pui toate astea în norma de drept? Cum să sancționezi nefericirea? 
Cum se le pui cătușe celor care produc nefericire? 

Fericirea aparține oamenilor. Face parte nemijlocită din viața lor. Și chiar 
dacă n-o poți monitoriza precum monitorizezi temperatura sau îndeplinirea panului 
la cules de căpșuni, de struguri sau de iluzii, există, totuși, în fiecare dintre noi, un 
barometru al fericirii și nefericirii, care ni se citește în ochi, în cuvinte și în suflet, 
în ceea ce ne înforește și în ceea ce ne deprimă, în ceea ce ne bucură și în ceea ce ne 
întristează, în tot și în toate.
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Nimeni nu este fericit când guvernul mărește impozitele și taxele, când 
corporațiile îți iau pe gratis resursele, când străzile sunt populate cu hoți, persoane 
agresive și amenințări la tot pasul, când în orice moment se poate produce un atac 
terorist, când copilul tău a rămas acasă în grija unor bunici flămânzi și bolnavi, iar tu 
muncești, pentru câțiva euro, undeva, pe meridianele Europei îmbuibate, pentru a le 
asigure o bucățică de pâine. 

Ontologia fericirii ține nu doar de Sinele tău, de modul tău de ființare, de 
gândire și de a trăi cu înțelepciune, ci și de condiția umană, de standardele epocii, de 
calitatea și capacitatea țării de a te ține la pieptul ei și de a-ți săruta fruntea, de a te 
adăposti, a te încuraja și de a te ridica, atunci când ești la pământ, de posibilitatea de 
a aprinde o lumânare la mormântul străbunicului tău, care a murit pentru întregirea 
României, de calitatea școlii în care învață fiul tău, de peluza cu flori de la poarta 
casei și de modul cum îți bate inima când vezi, acasă la tine, oameni fericiți, satul, 
ulița, școala, dispensarul și tricolorul din poarta primăriei. 

Nu poți fi fericit dacă toate acestea îți lipsesc, dacă sufletul îți plânge și privirile 
te dor, dacă ziua de mâine înseamnă să înfrunți din nou, cu mâine goale și sufletul 
chinuit, apoi iarăși și iarăși, balaurul cu șapte capete al unui timp ireversibil și al unui 
mod de viață chinuitor, în care nu ești sigur că, pentru tine și pentru cei care-ți sunt 
dragi, va mai exista un mâine. 

Nu poți fi cu adevărat fericit nici măcar pentru o fracțiune de secundă când, 
planeta se înarmează, când faliile strategice de odinioară se redeschid, când cei 
puternici amenință, când dispozitivele strategice împânzesc planeta, când băncile te 
exploatează la sânge, când speranțele își mor, când șansa ta nu mai este la tine acasă, 
ci undeva în nemărginirea lumii.

Nu poți fi fericit când, în fiecare secundă, an după an, în fața ta, se ridică un 
Everest de birocrații, de rânjete, de sloganuri, de violențe, de nedreptăți și de lucruri 
totdeauna nefăcute sau foarte prost făcute. 

Ar fi nevoie de un nou potop ca să scapi de acest coșmar și să mai crezi că, 
mâine, va răsări iarăși soarele și în viața ta alungată de acasă sau sechestrată în 
neșansă și neputință. Tu, fir de iarbă, nu te poți lupta cu dinozaurii planetei și ai țării. 
Ei nu te vor vedea niciodată, ci, doar, te vor strivi fără să-și dea seama și fără să le 
pese. 

UNIVERS JURIDIC
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DOCTRINE, POLITICI  ȘI STRATEGII DE SECURITATE

Mădălina Virginia ANTONESCU1

Rezumat 

Una dintre cauzele care îngreunează dezvoltarea relației de încredere și 
cooperare pentru pace și pe dosare de interes comun sau pe probleme globale, 
cât și lipsa, în prezent, a unui set de inițiative, de proiecte și soluții agreate de 
cele două țări pentru a răspunde așteptărilor lumii pentru prezervarea unui 
mediu internațional pașnic și stabil, este și actuala ”disensiune” dintre noua 
administrație Trump și media americană (sau o parte a ei, la care se adaugă 
ceea ce analiștii au denumit ”ciudata coaliție” – democrații și o parte din 
republicanii nemulțumiți de ”politica soft a lui Trump față de Rusia”-). Astfel, 
există în SUA o puternică tendință de a se înăspri tonul diplomatic punitiv față 
de Rusia, de a o  privi ca ”veșnicul oponent al Americii”, pentru care soluția 
ar fi re-intrarea fermă a diplomației americane în epoca ”noului război 
rece” și continuarea doctrinelor de încercuire a Rusiei, chiar și cu riscul de a 
tensiona la extrem lumea multipolară contemporană. Președinția Trump este 
confruntată în prezent cu o permanentă și foarte intensă presiune pe plan 
intern de a îmbrățișa linia realistă dură, tradițională (deja), a paradigmei 
Războiului Rece, și de a părăsi orice încercare de îndulcire sau deschidere (în 

1  Dr. în drept, cercetator științific, Universitatea București. https://independent.academia.edu/AntonescuMadalina-
Virginia ,https://www.researchgate.net/login 
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sens larg, detente) în relația cu Rusia. Din această prismă, apare caracteristica 
începutului de mandat a administrației Trump de a fi împiedicată puternic 
în a dezvolta orice strategie de creștere a încrederii în relațiile bilaterale, 
de cooperare și dialog, de creștere a încrederii și avansare a dialogului pe 
tematici de interes comun, din cadrul liniei politice ”soft” față de Rusia. 
Totuși, din cauza caracterului fluctuant al relațiilor bilaterale Rusia-SUA, 
care demonstrează faptul că încă nu s-a conturat o decizie strategică fermă a 
administrației Trump de ”a respinge și pedepsi Rusia”, în logica Războiului 
Rece, ci există voință de dialog, de deschidere și cooperare cu Rusia, nu 
putem spune cu certitudine că asistăm la intrarea în noul Război Rece și la 
inevitabila confruntare dintre cele două puteri (paradigmă în care mare parte 
dintre establishment-ele celor două țări sunt obișnuite să acționeze).

Cuvinte-cheie: administrația Trump, doctrina SUA privind Rusia, relațiile 
bilaterale SUA-Rusia, noul război rece, multilateralism, cooperare

Abstract

One of the causes that make it difficult to develop a relationship of trust 
and cooperation for peace and on issues of common interest or global issues, 
and the lack of a set of initiatives, projects and solutions agreed by the two 
countries to meet expectations the world for the preservation of a peaceful 
and stable international environment, is the current „dissension” between 
the new Trump administration and the American media (or a part of it, plus 
what analysts call the „strange coalition” - the Democrats and some of the 
Republicans dissatisfied with Trump’s „soft policy towards Russia” -). Thus, 
there is a strong tendency in the United States to tighten the punitive diplomatic 
tone towards Russia, to look at it as „America’s eternal opponent,” for which 
the solution would be the firm re-entry of American diplomacy into the „New 
Cold War” continuing the encirclement doctrines of Russia, even with the risk 
of straining to the extreme multipolar world. The Trump presidency is currently 
facing a permanent and very intense internal pressure to embrace the harsh, 
traditional (already) traditional Cold War paradigm line and to abandon any 
attempt to sweeten or open (in a broad sense of mind) in the relationship with 
Russia. From this prism, the feature of the Trump administration’s mandate 
to be strongly impeded in developing any strategy to build trust in bilateral 
relations, cooperation and dialogue, confidence building and advancement of 
dialogue on topics of common interest, from the „soft” political line to Russia. 
However, due to the fluctuating nature of Russia-US bilateral relations, which 
demonstrates that the firm strategic decision of the Trump administration to 
„reject and punish Russia” has not yet emerged in the Cold War logic, but 
there is a willingness to dialogue, openness and cooperation with Russia, we 
cannot say with certainty that we are witnessing the entry into the new Cold 
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War and the inevitable confrontation between the two powers (a paradigm in 
which a large part of the two countries’ institutions are accustomed to acting).2

Key-words: Trump administration; US doctrine regarding Russia, bilateral 
relations US- Russia; new cold war; multilateralism; cooperation;

1. Elemente prezente de tensionare/blocaj în relația-cadru 
dintre SUA-Rusia și tentația establishment-ului american 
pentru o re-activare a logicii Războiului Rece

Pentru păstrarea unui mediu internațional pașnic și sigur, în lumea complexă 
a începutului sec. XXI, considerăm că este recomandabilă o bună colaborare între 
două puteri precum SUA și Rusia3. Conform tratatelor internaționale semnate de 
ambele state și conform principiilor de drept internațional consacrate în Carta ONU 
și asumate de ambele state, există obligația acestora (ca state membre ONU) de a 
coopera pentru asigurarea păcii și stabilității lumii, de a dezvolta relații prietenești, 
reciproc avantajoase în diferite domenii, relații de încredere și cooperare4 (inclusiv 
cu respectarea obligațiilor internaționale de a descuraja cursa înarmărilor, de 
exemplu).

Conform unei alte părți a comentatorilor, există două tendințe opuse în ceea ce 
privește politica externă a SUA față de Rusia: o tendință puternică a establishment-
ului american care se opune unei îmbunătățiri a relațiilor dintre cele două puteri, 
considerându-o ca având ”un risc de a vulnerabiliza America”, unica soluție fiind, 
în această optică, aceea de a relua logica Războiului Rece și de a adopta linia unei 
politici dure față de Rusia, care ar restabili prestigiul politic al Americii. Adoptarea 
strategiei ”răspunsurilor dure”, inclusiv în ceea ce privește Europa, astfel încât 
Rusia să înțeleagă continuitatea liniei de politică externă americane de a rămâne, 
în ciuda tuturor costurilor, angajați într-o politică de încercuire a Rusiei în Europa, 
după logica Războiului Rece, este privită ca fiind singura capabilă să asigure un 
echilibru de forțe în Europa între cele două puteri, să țină sub control tendința de 
expansiune a Rusiei în Europa dar și să arate opiniei publice americane (față de 
scandalurile media privind învinuirile de influențare de către Rusia a proceselor 
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. The quotations of the present text can be made by mentioning the author and the 
complete source.
3  Cristian Nițoiu, Handshakes are meaningless when it comes to US- Russia relations, July 8, 2017, http://fortune.
co,/2017/07-08/trump-putin-meeting-g20-summit 
4  Cf. Declarației cu privire la principiile dreptului internațional privind relațiile de parteneriat și cooperare 
între state conform Cartei din 1970, la care se adaugă, printre principiile considerate fundamentale  în actualul 
drept internațional, și principiul dezarmării generale a  statelor. A se vedea Ludovic Takacs, Marțian Niciu, Drept 
internațional public, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1976, pp. 32-33. Grigore Geamănu, Drept internațional 
public, vol. I, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1981, pp. 38-39. 
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politice electorale interne din America) faptul că nu se tolerează aceste lucruri de 
către SUA. Această tendință, paradoxal, este susținută de democrați, de media pro-
democrată din America, în timp ce partea pro-Trump, care este realistă (!), optează... 
pentru o variantă deschisă cooperării cu Rusia într-o logică post-război rece, 
adaptată paradigmei lumii multipolare de azi.

Față de linia politică dură (de reluare a logicii strategice de ”opoziție fățișă” 
la orice mișcare strategică a Rusiei ca fiind ”una îndreptată implicit împotriva 
SUA”), pe care tinde să o îmbrățișeze acum o parte din establishment (ca mod de 
a critica și de a se delimita de politica lui Trump față de Rusia), se distinge linia 
politică contrară (adoptată de o parte din administrația Trump) de deschidere spre 
cooperare cu Rusia, de îmbunătățire a relațiilor bilaterale cu Rusia, de negare a 
implicării Rusiei în campania electorală a Președintelui Trump (implicare care, dacă 
ar fi dovedită, se apreciază a fi un element puternic negativ în dezvoltarea relațiilor 
bilaterale și în cooperarea cu Rusia într-un număr semnificativ de arii de securitate).

Prin urmare, observăm o politică externă încă neclară, contradictorie, a SUA 
față de Rusia, din pricina unei dezbateri interne aprinse și continue în America, 
cu privire la rolul real al Rusiei în procesele electorale interne din America, dar 
și cu privire la acuzațiile de ”legături cu Rusia” ale unor persoane din apropierea 
președintelui Trump). Prin acest mod de a blama Rusia, se creează premisele 
unui viitor blocaj în relațiile bilaterale dintre cele două țări, care au în discuție 
dosare importante de negociat și probleme din agenda globală și care s-ar vedea 
puse în situația de a evita orice negociere diplomatică deoarece s-ar interpreta de 
media americană ca fiind ”în interesul exclusiv al Rusiei”, ca ”un compromis al 
administrației Trump în favoarea Rusiei” sau ca ”un rezultat al colaboraționismului 
persoanelor din anturajul lui Trump cu Rusia”), chiar dacă aceste lucruri nu sunt 
dovedite sau sunt exagerate ori sunt răstălmăciri ale situației reale. 

În acest context dificil, dominat de o continuă dezbatere internă în cadrul 
SUA cu privire la rolul Rusiei în alegerea președintelui Trump (cu acuzații care 
merg până la efortul de a de-legitima această Președinție), cu demisii și demiteri de 
oficiali americani pentru acuzații privind legături cu Rusia, se conturează o direcție 
diplomatică dură (paradoxal, adoptată de... establishment, împotriva... liniei politice 
a Președintelui Trump care pledează pentru o relație bilaterală de cooperare și 
încredere cu Rusia, ca orice altă țară), care impulsionează pentru abordarea Rusiei 
ca ”rival” sau ”inamic al SUA” (direcție strategică favorabilă implicit, Chinei, care, 
al treilea actor major al noii lumi multipolare, este interesată pentru o cooperare cu 
SUA în regiunea Asia-Pacific și nu să fie tratată ca rival/inamic de către SUA în 
această regiune sau în altele).

Eforturile administrației Trump de a se preocupa pentru întreținerea și 
dezvoltarea unei bune relații diplomatice cu Rusia (și implicit, de a evita tendințele 
de tratament a Rusiei ca ”rival/inamic”, deci de deschidere a unei logici economic 
și politic costisitoare, a ”neo-războiului rece”) se opun tendințelor contrarii, ale 
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establishment-ului american, la care se adaugă o parte a republicanilor ce nu sunt de 
acord cu linia politică a administrației Trump față de Rusia.

În acest context, putem spune că observăm, în prezent, că relațiile SUA–Rusia 
sunt unele fluctuante, neconturate după o viziune strategică precisă, în care Rusia nu 
face decât să observe și să se retalieze mișcărilor și inițiativelor diplomatice venite 
de peste ocean. Este o relație diplomatică având alternanțe bruște de tratament, cu 
rădăcini încă din timpul administrației Obama5, mergând fie în sensul unor tensiuni 
și riposte diplomatice între cele două țări (ilustrând momentul de dominație a logicii 
Războiului Rece), fie în sensul unor contacte diplomatice, discuții, negocieri (ca 
încercări de detensionare, de construire a unei relații diplomatice normale, bazate pe 
cooperare și încredere între cele două părți) ce ilustrează momentele de dominație a 
”diplomației pragmatice” specifice lui Trump și deci, a logicii cooperării bilaterale.

O altă parte a doctrinei apreciază că această ”ciudată alianță” (între republicanii 
neo-conservatori și democrați), în ceea ce privește percepția asupra Rusiei și asupra 
relațiilor dintre SUA și Rusia, îi determină lui Trump ”un statut vulnerabil în 
privința politicii sale față de Rusia”, punându-l permanent să acționeze sub riscul 
de a fi perceput ca ”un președinte pro-rus”, iar eforturile sale de a construi o relație 
diplomatică viabilă, bazată pe încredere și cooperare cu Rusia (inclusiv ca obligație a 
marilor puteri de a prezerva un mediu internațional sigur și stabil, pacea mondială) ar 
fi catalogate ca fiind unele ”implicit, de compromis față de Rusia” (de unde și isteria 
media americane care tinde să acuze administrația Trump de ”excesivă bunăvoință” 
față de Rusia, adică, nici mai mult nici mai puțin,  de ”favorizare a Rusiei”). 

În realitate, aceste acuzații sunt ridicole, deoarece, dacă interesul național 
al SUA este de a dezvolta o relație de cooperare deschisă, bazată pe încredere și 
implementare de proiecte de interes comun în diferite domenii investiționale, pe 
glob, cu Rusia, aceasta nu înseamnă ”o favorizare a Rusiei”; ca orice mare putere, 
SUA pot dezvolta relații de cooperare cu alte mari puteri, acordându-le un statut de 
partener (deci, îndepărtându-se de linia strategică a tratării acelei puteri ca ”rival” 
sau ”potențial inamic”). Or, împiedicarea activă de către establishment-ul american 
(sau cel puțin, de o parte a acestuia) a dezvoltării unei relații diplomatice normale 
dintre SUA și Rusia (chiar împotriva voinței președintelui Trump), și întreținerea 
unui conflict media perpetuu în SUA privind puncte cu potențial de tensiune între 
cele două țări, ar favoriza un alt tip de parteneriat (influențarea și împingerea 
administrației Trump spre dezvoltarea unei relații strategice bilaterale cu China, 
care ar primi statutul de partener și s-ar îndepărta astfel, de etichetarea sa ca rival/
potențial inamic al SUA). În acest sens, trebuie interpretată și organizarea turneului 
lui Trump în Asia și, în special, vizita sa în China, interesată direct spre dezvoltarea 
5  Trebuie să avem în vedere aici măsurile luate împotriva Rusiei încă din timpul administrației Obama, de impune-
re a unui set de sancțiuni Rusiei și ordonării ca 35 de diplomați ruși să părăsească SUA în decembrie 2016, aspecte la 
care, de asemenea, Rusia a reacționat în consecință, inclusiv cerând înapoierea a două proprietăți diplomatice ame-
ricane. Cf. Abby Hamblin, 3 ways US-Russia relations went from bad to worse in July, www.sandiegouniontribune.
com/opinion
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unei relații complexe, de cooperare multi-dimensională pe proiecte strategice 
inclusiv în regiunea Asia-Pacific, cu SUA).

Apreciem că este destul de dificil pentru SUA să acționeze, în contextul 
campaniilor de presă puternic anti-rusești, din media americană, pentru dezvoltarea 
concomitentă a unor relații strategice bilaterale atât cu Rusia cât și cu China, bazate 
pe cooperare multi-dimensională și pe acordarea statutului de parteneri atât pentru 
China (pentru regiunea Asia-Pacific) cât și pentru Rusia (pentru regiunea europeană, 
și Asia Centrală). Președinția Trump este nevoită să acționeze și să ia decizii sub tirul 
continuu al unor campanii media foarte puternice, în care sunt antrenate o serie de 
persoane cu funcții sau care au avut funcții de top în diferite nivele ale guvernării 
americane cât și în campaniile electorale ale lui Trump.

Această situație este un motiv pentru care ar putea să existe reticențe ale 
Președinției Trump în dezvoltarea și asumarea vizibilă a unei relații de cooperare, 
bazate pe încredere și parteneriat în diferite domenii sectoriale, cu Rusia, tocmai ca 
să nu fie învinuit de atitudine pro-Rusia, în spiritul binecunoscut al logicii Războiului 
Rece, care pare că predomină în prezent,  în privința unei părți a establishment-ului 
american.

Trebuie să avem în vedere faptul că, în prezent, s-a conturat o orientare a 
neo-conservatorilor republicani americani (cu elemente puternice din viziunea 
civilizațională a lui Bush) care privesc abordarea relațiilor internaționale dintr-o 
perspectivă antagonică, cea a unei opoziții inevitabile de viziuni, culturi și civilizații,  
între Rusia și SUA, continuând să vadă Rusia ca principalul și veșnicul oponent al 
SUA, ca principalul challenger la adresa hegemoniei sale6. Există deci, o viziune 
înghețată în paradigma Războiului Rece, după cum remarcă specialiștii, în America, 
obișnuită și chiar insistând să se considere Rusia ca principalul oponent al SUA, la 
care, paradoxal, se adaugă și democrații americani (în virtutea viziunii antagoniste, 
a ”Americii care răspândește valorile liberale, ale democrației universale și statului 
de drept, respectării drepturilor omului pe tot globul” și ale unei ”Rusii reticente sau 
ostile primirii sau răspândirii unor astfel de valori”, ceea ce duce la calificarea de 
către democrați, a ”SUA, ca fiind o putere a binelui” și a ”Rusiei ca fiind o putere a 
răului”)7. 

După cum apreciază specialiștii, existența unei astfel de alianțe paradoxale îl 
face pe Trump mult mai vulnerabil în abordarea sa cu privire la o relație constructivă 
cu Rusia, el riscând să fie învinuit și blamat de această alianță, ca fiind ”favorabil 
deci implicit, deschis” unor ”compromisuri favorabile Rusiei”, din chiar momentul 
în care își afirmă deschis un minim interes să inițieze o relație-cadru constructivă, 
bazată pe cooperare, dialog și pe creșterea încrederii, pe negociere bilaterală pe 
dosare sensibile  cu Rusia.
6  Andrei Korobkov, Why Trump backtracks on his Russia policy, March 14, 2017, http://www.russia-direct.org/
opinion
7  Andrei Korobkov, Why Trump backtracks on his Russia policy, March 14, 2017, http://www.russia-direct.org/
opinion
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Menținerea președintelui Trump sub o continuă stare de asediu și de blamare 

prin media americană cu privire la posibile legături ale persoanelor din jurul său cu 
Rusia8, este o modalitate de a încerca o influențare a sa cu privire la alegerea unor 
noi persoane care să fie acceptate/agreate de establishment și care să fie văzute ca 
fiind favorabile continuării mergerii Americii în direcția paradigmei noului Război 
Rece (cu ”Rusia ca fiind eternul inamic”).

Tot în această logică a noului Război Rece (de unde se conturează, paradoxal, 
în ciuda lumii multipolare a începutului secolului XXI, un nou bipolarism) mai 
trebuie privită și perspectiva unei competiții între cele două puteri (în mod similar 
competiției dintre cele două blocuri, cel controlat de URSS și cel controlat de SUA, 
din perioada Războiului Rece) pentru dominație în arii terțe, dar cu mare interes 
strategic, precum Cuba. Astfel, unii specialiști au emis opinia că, în prezent, am 
putea vorbi de o paradigmă ne-recunoscută oficial, a unui ”nou bipolarism”, care 
opune SUA unei Rusii în expansiune inclusiv într-o zonă considerată de SUA ca fiind 
”strategică” pentru interesele sale de securitate, precum Cuba9.

Astfel, în vreme ce SUA și-ar exercita influența în zona europeană a vecinătății 
estice a Rusiei, s-ar putea remarca interesul crescut al Rusiei de a-și întări, după 
modelul Chinei, influența în zona Americii Latine, inclusiv printr-o  întărire a 
parteneriatului cu Cuba10.

După o altă parte a doctrinei, încă din iulie 2017 relațiile SUA-Rusia au 
suferit o scădere a încrederii, de la nivelul de „relații proaste” la nivelul de „relații 
înrăutățite/și mai proaste”, în ciuda cererilor din ambele părți de a se depune eforturi 
pentru îmbunătățirea relației bilaterale, în 201711.

Este vorba de trecerea prin Congresul american, în 25 iulie 2017, a unei legi 
(The Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) care sancționează 
Rusia, aprobată de președintele Trump, la care președintele Putin a răspuns 
corespunzător, ceea ce reprezintă un serios element de blocaj în relațiile dintre cele 
două puteri. Prin această lege, au fost impuse sancțiuni la adresa Rusiei,  a Coreei de 
Nord și a Iranului, iar în privința Rusiei, sancțiunile au fost apreciate de specialiști ca 
”intenționând să pedepsească Rusia pentru intromisiunile sale din procesul electoral 
american din 2016, dar și pentru actele de agresiune din Ucraina și Siria”12.
Conform specialiștilor, există în principal trei modalități în care aceste relații s-au deteriorat din 2017: emiterea și 
adoptarea (prin semnarea de către președintele Trump) a legii privind sancțiunile la adresa Rusiei (legea din 25 iulie 
2017); reacția Rusiei la aceasta, prin cererea adresată SUA de către președintele Rusiei, de reducere a prezenței 
diplomatice americane (persoane din ambasade și consulatele americane în Rusia) până în septembrie 2017, laolaltă 
cu exprimarea temerii că „politica SUA-Rusia a căzut în mâinile unei grupări rusofobe care nu face decât să împingă 

8  Bobo Lo, An accident waiting to happen:Trump, Putin and the US-Russia Relationship, Analyses, 25 October, 
2017, www.lowyinstitute.org/publications  
9  Alexander Rodriguez, Andrey Berezin, Bruno Sergi, Will Rusia and the US compete in Cuba?, Mar.10, 2017, 
http://www.russia-direct.rog/opinion 
10  Ibidem. 
11  Abby Hamblin, 3 ways US-Russia relations went from bad to worse in July, www.sandiegouniontribune.com/
opinion 
12  Ibidem. 
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cele două țări spre un scenariu de confruntare” (după aprecierea ministrului rus de externe, Sergei Lavrov)13; discur-
sul vicepreședintelui SUA, Mike Pence, din Estonia, prin care acesta a reafirmat ”intenția SUA de a proteja statele 
baltice, ca parte a NATO, de orice agresiune din partea Rusiei” (după cum s-a exprimat Pence, „sub președintele 
Trump, SUA va continua să țină Rusia responsabilă pentru acțiunile sale”14, ceea ce, în opinia specialiștilor, a fost 
interpretat ca o linie politică clară a noii președinții, poate și datorită nevoii de a căuta un compromis cu establish-
ment-ul american de orientare anti-rusă, pe care Trump, cu toate intențiile sale favorabile unei relații normale, de 
cooperare cu Rusia, nu îl poate stăpâni)15.

În același timp, observăm o altă parte a doctrinei și a staff-ului american 
depunând eforturi susținute de „a salva relația-cadru SUA-Rusia”, plecând tot de 
la punctul de blocaj dintre cele două țări (adoptarea legii de sancționare a Rusiei, 
din iulie 2017, de către Congres, cu o largă majoritate și apoi, semnarea ei de către 
președintele Trump, confruntat apoi, el însuși, cu învinuiri și suspiciuni de atitudine 
pro-rusă). În opinia doctrinei, acest fapt reprezintă formarea unui precedent în care 
”Congresul american va trebui consultat de președinte înainte de a suspenda sau 
de a decide încheierea sancțiunilor economice asupra Moscovei”. Această lege 
de sancționare a Rusiei, din iulie 2017, care demonstrează o putere unificată a 
establishment-ului american ce izolează voința Președintelui sau o transformă într-
un act simplu de aprobare a voinței Congresului (ducând cu gândul la o creștere în 
influență politică a Congresului, față de instituția prezidențială, de facto), rămâne 
unul din principalele motive pentru înrăutățirea relațiilor bilaterale dintre SUA și 
Rusia, în opinia doctrinei.

Reacția președintelui Putin la o asemenea măsură legislativă americană, 
de sancțiune a Rusiei, a fost una similară (notificarea, din partea Moscovei, către 
diplomații SUA aflați pe teritoriul Rusiei, de a trimite înapoi, în SUA, sute de membri 
ai corpului diplomatic și consular american)16.

La aceasta se adaugă retorica anti-rusă în media americană (culminând cu 
primele o sută de zile din mandatul președintelui Trump și continuând neabătut și în 
prezent, supunând președinția Trump, într-un mod permanent, unui șir de atacuri, 
acuzații, învinuiri, suspiciuni legate de persoanele din staff-ul său, de viziunile și 
posibilele sale viziuni strategice ca fiind ”susceptibile sau vizibile pro-ruse”).

Toate aceste aspecte îngreunează posibilitățile de dezvoltare, în prezent, a 
relațiilor bilaterale SUA-Rusia, chiar și posibilitatea unei minime resetări de relații, 
deoarece aceasta ar aduce automat, în ambele țări, un vot de blam asupra președinților 
acestor două țări.

13  Ibidem. 
14  Ibidem. 
15  A se vedea si analiza lui James Stavridis, How to Ease Europe’s Fears about the New US-Rusia Relationship (July 
27, 2017, IDEAS), care consideră a fi  ”mișcarea corectă” a Americii, cea de a adopta legea de sancționare împotriva 
Rusiei, dat fiind faptul că Rusia este ”interesată perpetuu de a distruge alianța transatlantică, ceea ce percepe ea a fi 
cel mai mare obiectiv strategic al său”, http://time.com/4876082/europe-trump-russia-investigation-sanctions    
16  A se vedea și Tracy Wilkinson, Tillerson: US relations with Russia under considerable stress, after six months of 
Trump administration, Aug.1, 2017, https://www.latimes.com/politics/washington 
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2. Modalități de de-tensionare a relației cadru SUA-Rusia. 
Administrația Trump și deschiderea către o relație normală cu 
Rusia 

În opinia specialiștilor, pentru administrația Trump apare o imediată și majoră 
necesitate de oprire a escaladării tensiunilor din relația bilaterală cu Rusia17: SUA 
ar trebui să își formuleze vizibil și să își asume (chiar și împotriva establishment-
ului american, împotriva media americane) o linie politică constructivă, deschisă 
dialogului, interesată de colaborare și de creșterea încrederii cu Rusia (deoarece 
două puteri nucleare trebuie să învețe, din greșelile din trecut, că este nevoie de 
o contribuție comună a lor la păstrarea păcii și securității în lume și nu de o re-
așezare a relației lor-cadru pe o logică a escaladării tensiunilor). Pe de altă parte, 
SUA ar trebui, în opinia specialiștilor, chiar și sub administrația Trump (bazată pe 
preeminența interesului național asupra elementului ideologic), să țină cont de faptul 
că unul dintre tradiționalele obiective strategice ale Americii în istorie, din prisma 
intereselor sale naționale, a fost de a evita orice conflict cu o mare putere18, de a 
preveni escaladarea disensiunilor și transformarea lor în conflicte bilaterale). 

În ciuda tuturor elementelor pe care America le-ar putea reține ca elemente de 
dezacord puternic în relația sa cadru cu Moscova (Ucraina, Siria, drepturile omului, 
alegerile prezidențiale din SUA etc.), este necesar, în opinia doctrinei, să se țină cu 
prioritate cont de faptul că o nouă lume, multipolară, se conturează, la începutul sec. 
XXI, și că reîntoarcerea la o perioadă bipolară (care să justifice aplicarea unei logici 
a Războiului Rece) este puțin probabilă19.

Alegerea Președinției Trump pentru un tip de ”diplomație pragmatică”, se 
arată în doctrină, este de dorit ca fiind unica modalitate de salvare a relației-cadru 
cu Rusia, de încurajare a conștiinței comune a guvernelor celor două țări că este 
de interes comun să se continue cooperarea pe o serie de dosare sensibile, să se 
continue dialogul pentru rezolvarea chestiunilor de securitate la nivel mondial, să se 
inițieze mini-proiecte comune de combatere a grupărilor teroriste în atacurile asupra 
țărilor lor, precum și în eforturile de combatere a proliferării nucleare20.

Dimpotrivă, pentru alți specialiști, perspectiva îmbunătățirii relației-cadru 
17  Daniel DePetris, Aug.14, 2017, Salvage the US -Russia Relationship, https://www.usnews.com/opinion/world-
report/articles  
18  Ibidem.
19  Ibidem.
20  Ibidem. Una dintre liniile care se anunță strategice în politica externă a Președintelui Trump este și o atitudine 
hotărâtă față de păstrarea echilibrului nuclear existent, direcție unde rămâne încă de văzut ce proiecte concrete se 
vor iniția sub actuala administrație. A se vedea Henry Kissinger, op. cit., pp. 270-275. La aceasta se adaugă nevoia 
diplomației americane de a articula răspunsuri la provocările specifice lumii sec. XXI (cybertehnologia, războiul 
informațional), care pun deocamdată America într-o poziție defensivă, și administrația Trump sub o continuă stare 
de asediu și nevoie de a se supra-justifica pentru orice acțiune și nominalizare/demitere de oficiali, la un nivel neîn-
tâlnit până acum.
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dintre cele două ţări rămâne depărtată, dat fiind o stare prelungită de tensiune între 
SUA și Rusia, alimentată de establishment-ele celor două țări (majoritar rămânând 
compuse din persoane care s-au obișnuit să lucreze în logica Războiului Rece și 
care au acumulat o experiență istorică în acest tip de abordare a relațiilor bilaterale 
SUA-Rusia), dar și de media americană (în încercarea de a învinui noua președinție 
de ”prea multă deschidere față de Rusia”), de ”decenii de resentimente ideologice și 
de ambiții de rivalitate strategică”21, greu de înlăturat în lumea complexă, dinamică, 
a sec. XXI. Cu toate acestea, ar trebui să se depună eforturi de către diplomația 
ambelor țări, în trei direcții prioritare: misiuni și proiecte comune de combatere a 
terorismului islamic (interoperabilitate între armatele SUA și Rusiei, în operațiuni 
de stabilire a păcii); dezarmarea nucleară; întărirea unei platforme de cooperare de 
tehnologie civilă (precum explorarea spațială, tehnologia de producere a energiei 
verzi și a tehnologiei medicale)22.

După un alt autor, administrația Trump ar trebui să caute o destindere în 
relația cu Rusia, deoarece este vorba de o relație strategică, între două puteri 
nucleare23, ceea ce întotdeauna prezintă un risc crescut pentru stabilitatea și pacea 
mediului înconjurător24 cât și pentru credibilitatea unei organizații ca ONU, care este 
funcționabilă tocmai datorită creditului dat de marile puteri.

Este vorba de o sugestie de preluare, pentru Președinția Trump, a unei 
rădăcini doctrinare strategice adoptate de Nixon în anii 1970, anume de a înlătura 
zidul diferențelor culturale între cetățenii dintre cele două țări și de a deschide o 
piață americană de tehnologie, educație, cultură către Rusia. O încercare de întărire 
a cooperării pe plan științific și cultural, în scopul promovării păcii și încrederii între 
cele două state și popoare ar fi una benefică, consideră doctrina, deoarece ar înlătura 
percepția rusă despre președintele Trump, de impredictibilitate25 și deci, reticența 
Rusiei în a se angaja într-o relație constructivă cu SUA.
21  Samuel Ramani, Russia-West Relations: A Three-Step Blueprint For Renewed Cooperation, 23.05.2017, https://
www.huffingtonpost.com/entry/russia-west-relations-a-three-step-blueprint-for_us 
22  Ibidem. 
23  Wahab Raofi, interpreter for NATO, Why Trump Should Seek Détente With Russia, 03.01.2017, https://www.
huffingtonpost.com/entry 
24  Și în acest punct se remarcă un element al doctrinei realiste a lui Nixon, care consideră că principiul director al 
politicii externe a SUA trebuie să fie ”construcția unei ordini internaționale în care puterea să fie corelată cu legi-
timitatea, adică toți membrii ei să considere aranjamentul ca fiind unul echitabil” și să aibă deci, ”un interes activ 
în prezervarea sistemului internațional, să simtă că principiile lor sunt respectate și că interesele lor naționale sunt 
asigurate, întrucât, dacă mediul internațional le satisface preocupările vitale, ele vor contribui la menținerea lui”. 
Este important să observăm că Nixon a devenit ”președintele unei țări zdruncinate de zece ani de frământări interne 
și internaționale și de un război încheiat nedecis”, scopul politicii externe americane devenind cel de a transmite 
o relație îmbunătățită cu China (în scop de izolare a URSS) și evitarea unui parteneriat sino-rus care ar fi putut să 
izoleze SUA. La fel ca și Trump astăzi, și Nixon a fost criticat de conservatori pe motivul ”relaxării tensiunilor cu 
URSS”, văzută ca ”o formă de abdicare în fața provocărilor comuniste la adresa civilizației occidentale”. Cu toate 
acestea, Nixon și-a emis unul din principiile sale directoare într-o manieră pragmatică (”plătești același preț pentru 
un lucru făcut pe jumătate cât ai plăti pentru unul întreg. Așa că ar fi bine să îl faci până la capăt”), realizând, în 
numele acestui principiu al diplomației pragmatice, deschiderea față de China, deschiderea față de URSS, inițierea 
CSCE  etc.). A se vedea Henry Kissinger, op. cit., pp. 246-248.
25  Wahab Raofi, interpreter for NATO, Why Trump Should Seek Détente With Russia, 03.01.2017, https://www.
huffingtonpost.com/entry
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În loc de concluzii

Am putea crede că, datorită unui context dominat în special de o percepție 
a media asupra aspectelor bilaterale dintre cele două țări (la care se adaugă însă, 
și acțiuni concrete de sancționare între cele două țări, sub impulsul establishment-
elor), intrăm într-o epocă a unui nou bipolarism, a unui nou război rece, a unei 
relații de rivalitate și învinuiri reciproce între cele două mari puteri, în loc de o de-
tensionare și cooperare între acestea.

Or, o relație tensionată, plină de acuzații și măsuri de sancționare reciproce 
între cele două mari puteri prezintă un risc ridicat, în opinia noastră, de a 
vulnerabiliza mediul internațional de pace și stabilitate, pe care și cele două țări, în 
virtutea obligațiilor lor de membre ONU, trebuie să îl respecte și să îl prezerve pentru 
generațiile viitoare.

Nu este de folos nimănui să se constate doar ”înrăutățirea relațiilor bilaterale 
dintre cele două țări” și ”intrarea în logica unui nou război rece”, care ar prezenta 
riscul crescut de escaladare a tensiunilor la alte nivele decât cel diplomatic, cu 
consecința unei creșteri a insecurității în regiunea europeană (imediata vecinătate 
estică a Rusiei) sau în alte zone ale globului (Cuba, din nou sau zona Asia-Pacific, 
unde Rusia de asemenea, este o putere interesată activ să se afirme, inclusiv printr-un 
parteneriat cu China sau India).

Bibliografie selectivă

1. Daniel DePetris, Salvage the US-Russia Relationship, Aug.14, 2017, https://
www.usnews.com/opinion/world-report/articles  

2. Andrei Korobkov, Why Trump backtracks on his Russia policy, March 14, 
2017, http://www.russia-direct.org/opinion

3. Alexander Rodriguez, Andrey Berezin, Bruno Sergi, Will Rusia and the US 
compete in Cuba?, Mar.10, 2017, http://www.russia-direct.rog/opinion 

4. Abby Hamblin, 3 ways US-Russia relations went from bad to worse in July, 
www.sandiegouniontribune.com/opinion

5. Samuel Ramani, Russia-West Relations: A Three-Step Blueprint For 
Renewed Cooperation, 23.05.2017, https://www.huffingtonpost.com/entry/russia-west-
relations-a-three-step-blueprint-for_us

6. Wahab Raofi, interpreter for NATO, Why Trump Should Seek Détente With 
Russia, 03.01.2017, https://www.huffingtonpost.com/entry

7. Cristian Nițoiu, Handshakes are meaningless when it comes to US- Russia 
relations, July 8, 2017, http://fortune.co,/2017/07-08/trump-putin-meeting-g20-summit

8. Tracy Wilkinson, Tillerson: US relations with Russia under considerable 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(36)/2018 139

DOCTRINE, POLITICI  ȘI STRATEGII DE SECURITATE
stress, after six months of Trump administration, Aug.1, 2017, https://www.latimes.
com/politics/washington

9. Bobo Lo, An accident waiting to happen:Trump, Putin and the US-Russia 
Relationship, Analyses, 25 October, 2017, www.lowyinstitute.org/publications  

10. James Stavridis, How to Ease Europe s Fears about the New US- Rusiia 
relationship (July 27, 2017, IDEAS), http://time.com/4876082/europe-trump-russia-
investigation-sanctions    

11. Peter Rutland, Trump, Putin, and the Future of US-Russian Relations, 
August 27, 2017, Slavic Review, Volume 76, issue S1, pp. S41-S56, Association for 
Slavic, East European, and Eurasian Studies, 2017, published online 1 August 2017, 
https://doi.org/10.1017/slr.2017.157

12. Henry Kissinger, Ordinea mondiala. Reflecții asupra specificului națiunilor 
și a cursului istoriei, trad. de Adriana Bădescu, Rao Class, București, 2014

13. Ludovic Takacs, Marțian Niciu, Drept internațional public, Ed. Didactică 
și Pedagogică, București, 1976

14. Grigore Geamănu, Drept internațional public, vol. I, Ed. Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1981

15. Graham Evans, Jeffrey Newnham, Dicționar de relații internaționale, trad. 
Anca Irina Ionescu, Ed. Universal Dalsi, 2001



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(36)/2018140

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

Col. (r) prof. univ. dr. Viorel ORDEANU 1*

Col. (r) prof. univ. dr. Benoni ANDRONIC 2**

Rezumat 

Sănătatea publică este cel mai important factor de putere al unei 
naţiuni, din care derivă toţi ceilalţi factori. Bolile infecţioase sunt prima 
cauză de morbiditate şi mortalitate la om. Vaccinarea este cea mai importantă 
metodă de profilaxie a bolilor infecto-contagioase. Aplicarea în masă a 
vaccinării previne apariţia epidemiei, epizootiei sau pandemiei omonime, iar 
la nivel individual asigură imunitate activă specifică (totală sau parţială). 
Deci vaccinarea populaţiei şi/sau a grupelor de risc are importanţă strategică 
pentru naţiunea respectivă, atât în timp de pace cât şi în timp de război.

Producţia naţională de antidoturi, alături de antiinfecţioase (vaccinuri, 
seruri terapeutice, imunomodulatori, chimioterapice antimicrobiene şi 
pesticide) are o importanţă strategică deosebită pentru sănătatea populaţiei 
şi a trupelor. Situaţiile de criză biologică sunt cazuri de forţă majoră, în care 
Legea medicamentului prevede excepţia pentru fabricare şi utilizare, chiar şi 

1 * Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Doctor în medicină, Cercetător Ştiinţific gr.1, Profesor la Uni-
versitatea Titu Maiorescu, Bucureşti, e-mail: ordeanu_viorel@yahoo.com
** Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din Ro-
mânia, e-mail: benoneandronic@yahoo.com 
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fără ,,autorizaţie de punere pe piaţă”.
Cercetarea ştiinţifică militară ar putea face microproducţie de 

medicamente specifice (antidoturi, antiinfecţioase) pentru nevoile armatei şi 
a grupelor de risc din populaţie. Un exemplu ar fi prepararea de vaccinuri 
pentru profilaxia bolilor cauzate de ABR şi de bioterorism, ca produse de nişă. 
Nimic nu împiedică prepararea oricărui medicament ca magistral, galenic sau 
ca sarjă-pilot, cu condiţia să existe spaţiul, dotarea, personalul şi procedurile 
adecvate, conform legii sau excepţiei de forţă majoră.

Cuvinte cheie: vaccinare; sănătate publică; apărare naţională; securitate 
naţională; producţie militară;

Abstract 

Public health is the most important power factor of a nation, 
representing the basic aspect all the other factors are derived from. Infectious 
diseases are the main cause of human morbidity and mortality. Vaccination 
is the most significant prophylactic method regarding infectious-contagious 
diseases. Mass vaccination prevents the emergence of epidemics, epizootics or 
homonymous pandemics, and at the level of the individual it ensures specific 
active immunity (complete or partial). Thus, the vaccination of population 
and/ or risk groups has strategic importance for the respective nation both at 
peacetime and during war.

Military scientific research could result in micro-production of specific 
drugs (antidotes, anti-infectious medicines) in order to cover the army’s 
needs and also the needs of the population risk groups. An example would 
be preparing vaccines for the prophylaxis of ABR and bioterrorism-caused 
diseases, as niche products. There is  nothing that prevents the preparation 
of a certain medicine as serial, galenic, or pilot-batch product, provided that 
there are adequate space, equipment, personnel, and procedures, according to 
the law or exceptional circumstances exceptions.

Keywords: vaccination; public health; national defense; national security; 
military production;

Introducere 

Trăim vremuri tulburi, iar actualul context internaţional este volatil. Chiar 
în vecinătatea noastră, la est şi la vest, se desfăşoară războaie hibride, 

prelungite pe mulţi ani şi fără perspectiva certă a încetării lor. Acestea exacerbează 
riscul pentru apărarea naţională. Tulburările sociale, stimulate din interior şi din 
exterior, amplifica riscul pentru securitatea naţională. Acest context cauzează şi 
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riscuri, directe sau indirecte, pentru populaţie, iar perturbările economice, sociale şi 
de altă natură reduc nivelul de trai.

Nu numai că războiul şi revolta cauzează implicit epidemie de politraumatisme, 
ci afectează profund şi sănătatea publică. Se creează premise pentru epidemii (aici 
şi acum se desfăşoară unica epidemie de rujeolă din UE) şi epizootii (aici şi acum 
se desfăşoară unica epizootie de pestă porcină africană din UE), mergând până la 
atacuri biologice, bioterorism şi biocrimă. Iar dacă încercăm să interpretăm medico-
militar situaţia sanitară din ţară, ne putem gândi că epidemiile actuale sunt favorizate 
şi de propaganda antivacciniştilor, care încă nu se ştie ce interese ascunse au şi cine 
îi coordonează. 

Cât priveşte epizootia actuală, este vorba de o boală virală pentru care nu 
există încă vaccin pentru profilaxie şi nici tratament antiviral specific, iar efectele 
economice pot fi catastrofale. Distribuţia pe hartă a focarelor arată că virusul a 
pătruns în ţară la graniţa ungară şi se răspândeşte spre interiorul Transilvaniei (mare 
producător şi exportator de carne de porc). A urmat la scurt timp un al doilea val, 
la graniţa ucraineană, extins în nordul Dobrogei şi estul Bărăganului, ajungând 
treptat la Bucureşti şi la graniţa cu Bulgaria. Până în prezent au fost identificate de 
veterinarii români peste 1000 de focare de pestă porcină africană la porcii domestici 
(de fermă sau de casă) în diferite locuri din ţară, dar nu şi la mistreţi, care se credea 
că ar fi adus virusul. Deci cum a venit şi cum se răspândeşte boala? Crescătorii 
presupun că prin furaje (inclusiv premixuri industriale) dar acestea nu sunt un mediu 
propice pentru conservarea sau multiplicarea virusurilor. Singura explicaţie posibilă 
ar fi contaminarea intenţionată cu acest virus, deci un probabil nou atac bioterorist 
cu scop economic. Dar ipoteza trebuie să fie confirmată cu dovezi ştiinţifice, prin 
analize de laborator şi epidemiologie moleculară, altfel se aseamănă cu teoriile 
conspiraţiei, pe care le vehiculează o anumită parte a presei. Până acum, serviciile 
secrete nu au descoperit nimic (fiind probabil ocupate cu alte probleme), iar medicina 
militară nu a primit prelevate pentru analiză, deşi dispune de capacităţi de diagnostic 
microbiologic performante şi are capabilitatea şi experienţa de a expertiza posibile 
atacuri biologice.

Sănătatea publică

Sănătatea publică este cel mai important factor de putere al unei naţiuni 
(mare sau mică), din care derivă toţi ceilalţi factori. În România a fost susţinută 
eficient prin sistemul de asistenţă medicală teritorializată, introdus după Primul 
Război Mondial de prof. Ioan Cantacuzino (pe atunci Ministrul Sănătăţii), conform 
modelului occidental cel mai performant, importat din Franţa. Circumscripţiile 
sanitare monitorizau medical toţi oamenii (nu doar cetăţenii sau asiguraţii) şi toate 
întreprinderile din teritoriul arondat, astfel că niciun om şi niciun metru pătrat din 
România nu era în afara sistemului sanitar: profilaxie, diagnostic şi tratament. În 
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paralel, circumscripţiile veterinare supravegheau animalele domestice şi sălbatice. 
Direcţiile Sanitare judeţene şi cele departamentale, precum şi Direcţiile Sanitar-
Veterinare centralizau activitatea şi o raportau la autorităţile centrale, pentru 
instituirea măsurilor necesare, pe plan local, naţional sau internaţional. 

Ca un exemplu, prin anii 1990, Direcţia Medicală a MApN a organizat la 
Sinaia prima întâlnire de lucru între medicii militari romani şi NATO. S-a prezentat, 
cu această ocazie, organizarea supravegherii antiepidemice în România, integrând 
medicina umană, militară, veterinară, fitosanitară şi mediul, ceea ce în prezent 
constituie concepţia One health (o singură sănătate). Când am făcut afirmaţia că 
,,În România supravegherea antiepidemică nu este bună...” am fost întrerupt de 
reprezentantul american care a spus ,,Chiar şi la noi nu este bună!”. Dar mi-am 
continuat ideea: ,,În România supravegherea antiepidemică nu este bună, ci foarte 
bună: avem 50 de Direcţii sanitare, 41 de Direcţii sanitar-veterinare, 41 de Direcţii 
agricole, 41 de Inspectorate judeţene de mediu, 5 Centre Universitare medicale, 
diferite Instituţii şi laboratoare centrale, suntem membrii în Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii iar Institutul Cantacuzino face parte din reţeaua de Institute Pasteur etc.” 
Rumoarea aprobativă a publicului din sală a închis subiectul. Între timp Reforma 
sanitară a modificat unele din datele problemei.

Sănătatea publică a fost susţinută eficient şi de Industria farmaceutică 
românească, prin asigurarea necesarului naţional şi exporturi de medicamente, 
vaccinuri, reactivi, parafarmaceutice, pesticide şi dispozitive medicale, la care 
Institutul Cantacuzino a contribuit semnificativ, începând cu anul 1921. Până de 
curând, a fost perioada de glorie a medicinei româneşti, în care cu forţele şi mijloacele 
existente şi cu finanţare rezonabilă, au fost realizate progrese majore în sănătatea 
publică, eradicarea sau cvasi-eradicarea unor boli infecto-contagioase, scăderea 
mortalităţii infantile, îmbunătăţirea calităţii vieţii, prelungirea duratei de viaţă şi de 
muncă.

Din păcate, sănătatea publică din România a fost parţial subminată prin 
desfiinţarea teritorializării în medicina primară şi reducerea drastică a Industriei 
farmaceutice, astfel că din exportator de medicamente am ajuns importator, iar crizele 
de medicamente sunt curente. Deşi noua Constituţie a ţării prevede în continuare 
obligaţia statului de a asigura sănătatea populaţiei, acest rol s-a redus semnificativ. A 
fost creat un sistem în care sănătatea costă foarte mult, iar investitorii străini câştigă 
exagerat prin asigurări medicale şi comerţ cu medicamente şi materiale farmaceutice. 
Rezultatele asistenţei medicale nu par să fie superioare celor din epocile precedente, 
ba chiar în domeniul bolilor infecto-contagioase se observă o înrăutăţire a situaţiei, 
iar presa prezintă public această situaţie. Uneori se încearcă să se culpabilizeze 
medici ca persoane fizice, ca explicaţie pentru ineficienţa actualului sistem sanitar şi 
a reformei sanitare. Pe ansamblu, creşterea costurilor nu a fost însoţită de o creştere 
a eficienţei, iar sănătatea publică este în declin, conform statisticilor Institutului 
Naţional de Statistică.
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Vaccinarea 

Bolile infecţioase sunt cea mai importantă cauză de morbiditate şi mortalitate 
la om. Bolile cauzate de fiinţe vii parazite (bacterii, virusuri, prioni, fungi, protozoare 
şi animale parazite) au prevalat din cele mai vechi timpuri şi sunt şi în prezent cele 
mai frecvente în ţările subdezvoltate. Şi în ţările dezvoltate (inclusiv Romania), unde 
oficial aceste boli sunt pe locul trei (după bolile cardio-vasculare şi cancere) există 
multe boli care au de fapt origine infecţioasă, cunoscută (cum sunt ulcerul gastric şi 
duodenal, care sunt provocate de o bacterie, sau unele forme de cancer cauzate de 
anumite virusuri etc.) sau necunoscută încă (endocardite bacteriene neidentificate, 
demenţe presupus infecţioase etc.), deci sunt tot boli infecţioase.

Vaccinarea este cea mai importantă metodă de profilaxie a bolilor infecto-
contagioase. Aplicarea în masă a vaccinării previne apariţia epidemiei, epizootiei sau 
pandemiei omonime, iar la nivel individual asigura imunitate activă specifică (totală 
sau parţială). Deci vaccinarea populaţiei şi/sau a grupelor de risc are importanţă 
strategică pentru naţiunea respectivă, atât în timp de pace cât şi în timp de război.

Istoricul vaccinologiei începe din Evul Mediu, cu imunizarea empirică şi se 
continuă în Epoca Modernă cu imunizarea ştiinţifică. Primele vaccinări în masă 
au fost făcute pe la 1800, când Napoleon a ordonat vaccinarea obligatorie a Marii 
Armate (sute de mii de militari), ca profilaxie în campaniile militare. Din antichitate 
şi până în epoca contemporană, multe bătălii şi chiar războaie au fost pierdute din 
cauza unor epidemii care au slăbit capacitatea de luptă a combatanţilor. Profesorul 
Nicolae Iorga spunea ,,citiţi istoria ca să ştiţi ce va fi”3, iar istoria medicinei este o 
componentă a istoriei şi se suprapune parţial cu istoria militară. Nu este în intenţia 
acestui articol de a prezenta o istorie a vaccinologiei în general, aşa că ne vom limita 
la prezentarea cronologică a producţiei de vaccinuri în România şi a dezvoltării 
naţionale a vaccinologiei, ca protecţie medicală împotriva bolilor infecţioase. 

În secolul trecut apariţia sulfamidelor şi a antibioticelor a dus la chimioterapia 
antibacteriană care, împreună cu vaccinarea şi igiena, a îmbunătăţit rapid sănătatea 
publică până la nivelul actual, iar populaţia planetei creşte exponenţial. Este cel mai 
mare succes demografic înregistrat de specia umană, şi el se bazează în principal pe 
progresele medicinei în vaccinologie şi terapie antiinfecţioasă. Vaccinologia a salvat 
mai multe vieţi decât chirurgia.

După descoperirile din biologie ale chimistului Pasteur, fondatorul 
microbiologiei moderne, au fost atraşi de acest domeniu şi savanţi români. Victor 
Babeş a studiat în Occident şi a publicat, în franceză, primul manual de microbiologie 
din lume. Ioan Cantacuzino a lucrat la Institutul Pasteur din Paris, sub îndrumarea 
profesorului Mecinikov, şi a revenit la Bucureşti ca profesor la Facultatea de Medicină, 
unde în Laboratorul de Medicină Experimentală (pe care l-a creat în 1901) a preparat 
3  Iorga N. Cuvântare la deschiderea cursului de istorie, 1936. 
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seruri şi vaccinuri antiinfecţioase. Acestea au fost utilizate cu succes pentru protecţia 
populaţiei şi a Armatei Române în Războaiele Balcanice (a fost şi Șeful Serviciului 
Sanitar al Armatei, cu grad de colonel) şi în Primul Război Mondial, inclusiv marea 
experienţă românească prin care a lichidat cumplita epidemie de holeră, iar ulterior 
(în 1921) a fost înfiinţat Institutul care îi poartă numele, şi pe care l-a condus până la 
moartea sa, în 1936.

Prof. Al. Slatineanu, împreună cu Constantin Ionescu-Mihăeşti şi dr. Mihai 
Ciucă (preparator de seruri, viitorul profesor şi director al Institutului Cantacuzino), 
publică în 1915 primul manual de epidemiologie militară: Noţiuni de epidemiologie 
şi serovaccinatiuni (cu aplicaţiune specială în campanie), Laboratorul de medicină 
experimentală, Bucureşti, Imprimeria statului, 95 pagini. Lucrarea se bazează 
pe experienţa medicală din Războaiele Balcanice şi va fi utilă în Primul Război 
Mondial, în care Armata Română s-a confruntat cu epidemii majore. Sunt prezentate 
şi cele patru vaccinuri produse acolo: vaccin antitific, anticholeric, antipestos şi 
antivariolic.

În anul 1939, profesorul C. Ionescu-Mihăesti şi profesorul Mihai Ciuca, 
împreună cu 27 de specialişti din Institutul Cantacuzino publică primul Manual 
de boli infecţioase cu noţiuni de profilaxie, seroterapie şi vaccinatiuni, alcătuit 
de Institutul Cantacuzino, Fundaţia pentru literatură şi artă ,,Regele Carol al-II-
lea”, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1940, 313 pagini. Lucrarea se bazează pe 
experienţa medicală din Primul Război Mondial şi progresele medicinei interbelice, 
fiind utilă în cel de Al Doilea Război Mondial, în care Armata Romană nu a mai 
avut epidemii. Sunt prezentate principalele boli infecto-contagioase, 18 vaccinuri, 16 
seruri terapeutice, 6 reagenţi în vivo, terapiile cu imunotransfuzie, cu bacteriofagi, cu 
sulfamide etc., în total 43 de medicamente biologice. Pentru comparaţie, Formulaire 
ASTIER, 9-e Edition, Vade-mecum de Medecine Pratique, Paris, 1942, 1306 pagini 
(care reprezenta cea mai avansată medicină a vremii), descria 21 de vaccinuri, 
19 seruri terapeutice şi unele metode terapeutice biologice. România era la nivel 
european chiar şi înainte de a fi membră a Uniunii Europene.

În anul 1944, Institutul de seruri şi vaccinuri ,,Dr. I. Cantacuzino” publică 
Instrucţiuni pentru întrebuinţarea serurilor şi vaccinurilor, ediţia 1944, Bucureşti, 
George Ionescu – farmacist, 143 pagini. Lucrarea ar putea fi considerată ca primul 
manual de vaccinologie în limba romană. Sunt prezentate 21 de vaccinuri, 13 seruri 
terapeutice, 4 bacteriofagi, 14 reagenţi biologici, 2 pansamente biologice, în total 
54 de medicamente biologice. În acelaşi an apare şi ediţia II-a a Manualului de boli 
infecţioase, 320 pagini, bazat pe experienţa celui de Al doilea Război Mondial. Sunt 
prezentate 23 de vaccinuri, 17 seruri terapeutice, 4 bacteriofagi, 6 reagenţi biologici, 
imunotransfuzia şi sulfamidoterapia.

Profesor C. Ionescu-Mihăești şi profesor M. Ciuca, în calitate de elevi 
şi continuatori ai profesorului Ioan Cantacuzino, care au dezvoltat mai departe 
Institutul, au publicat, în 1945, în limba engleză, primul manual internaţional de boli 
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infecţioase, sub egida Ligii Naţiunilor: League of Nations. Handbook of infectious 
diseases with notes on prophylaxis, serum treatment and vaccination, by the Staff 
of the Cantacuzene Institute, under the direction of Professors C. Ionescu-Mihaesti 
and M. Ciuca, Series of League of Nations, Publications III Health, Geneva, 1945. 
III. 1. 331pagini. Manualul abordează şi domeniul medicamentelor imunologice: 23 
de vaccinuri preventive şi terapeutice, 19 seruri terapeutice, 10 seruri diagnostice, 
terapie fagica, imunotransfuzii, sulfamidoterapie şi, pentru prima dată într-un manual, 
antibioterapie - în cap. IX Anti-biotic products of microbic origin (fungi, bacteria). 

După schimbarea de regim, se publică anonim R.P.R. Ministerul Sănătăţii, 
Institutul de seruri şi vaccinuri Dr. I. Cantacuzino, Instrucţiuni pentru întrebuinţarea 
serurilor şi vaccinurilor, Editura de Stat, Literatura medicală, Bucureşti, 1949, 144 
pagini. Lucrarea descrie 11 vaccinuri, 4 anatoxine, 7 seruri terapeutice, 2 bacteriofagi 
şi 17 reagenţi biologici, în total 41 de produse biologice antiinfecţioase. În anul 1952, 
Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale publică Profilaxia bolilor transmisibile, 
reeditată în 1961. În anul 1962 Ministerul Sănătăţii Publice a Statului publică, 
Vaccinuri, seruri şi produse biologice de diagnostic, 227 pagini, care prezintă 87 de 
sortimente. 

După şocul politico-militar din 1968, Institutul ,,Dr. I. Cantacuzino” este 
revigorat, publicând, Vaccinuri, seruri, produse biologice de diagnostic, medii de 
cultură şi animale de laborator, Editura Medicală, Bucureşti, 1969, 285 pagini, care 
prezintă 251 de produse biologice, dintre care 18 vaccinuri. Pe total, de la 75 de 
sortimente în 1947, se produceau 340 după 1969. 

După Revoluţia din Decembrie 1989, Institutul Cantacuzino şi-a pierdut 
treptat din importanţă, a renunţat la o parte a personalului (restructurare, pensionare, 
mutare, şomaj etc.), la Secţiile exterioare din provincie (Iaşi, Timişoara, Dârvari etc.), 
la o parte din portofoliul de produse antiinfecţioase şi de diagnostic microbiologic. 
Conform ultimului Catalog al produselor INCDMI ,,Cantacuzino” pe anul 2009, din 
cele 802 produse aflate anterior în portofoliu, se mai fabricau 13 vaccinuri, 2 seruri 
terapeutice etc., iar în 2013 un singur vaccin (gripal), niciun ser terapeutic şi doar 
o parte din celelalte produse microbiologice. După care au urmat: criza financiară, 
anularea de către MS/ANMDM a autorizaţiilor de producţie şi criza de autoritate şi 
competenţă, care au dus practic la încetarea completă a producţiei de vaccinuri şi 
seruri terapeutice. A fost nevoie de măsuri drastice pentru relansarea producţiei de 
medicamente biologice, inclusiv preluarea de către Ministerul Apărării Naţionale, 
pentru ca Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara ,,Cantacuzino” 
să fie condus manu militari şi se aşteaptă rezultatele concrete.

Evoluţia producţiei de vaccinuri şi seruri de uz uman în România (incrementa 
et decrementa), exemplificată conform publicaţiilor medicale de specialitate, arată 
următoarea dinamică: 1901 = 0; 1915 = 4; (1921 înfiinţarea IC); 1939 = 34; (1942 
= 40 în Franţa); 1944 = 40; 1945 = 42; 1949 = 22; 1969 = 25; 2009 = 15; 2013 = 1; 
2014 = 0; şi în prezent = 0, dar există perspective favorabile.
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În acele perioade de productie, vaccinările erau gratuite (material şi manoperă) 
şi obligatorii, conform Calendarului anual de vaccinare al Ministerului Sănătăţii 
pentru populaţia civilă, inclusiv copii, al Ministerului Apărării Naţionale pentru 
militari şi al Ministerului Agriculturii pentru animale.

Siguranţa vaccinărilor

Producţia românească de seruri şi vaccinuri de uz uman (cu tulpinile circulante 
în ţară) a protejat românii de boli infecto-contagioase şi epidemii timp de 113 ani 
(armate cu efective între 100-500 mii de militari şi populaţii între 11-22 milioane 
de persoane), realizând şi o foarte bogată experienţă de vaccinologie, fără incidente 
medicale majore.

Baza de testare pe milioane de persoane de toate vârstele şi pe o perioadă 
de peste un secol asigură un studiu de epidemiologie şi de farmacovigilenţă de 
o amploare şi o valoare deosebită, confirmând eficienţa vaccinărilor şi calitatea 
vaccinurilor preparate de Industria farmaceutică românească, în primul rând la 
Institutul Cantacuzino. Ar fi interesantă o cercetare ştiinţifică retrospectivă de 
vaccinologie în România, care să cuantifice obiectiv datele şi să extragă concluziile 
adecvate. Când teoria, respectiv Legea medicamentului, nu se potriveşte cu practica, 
ar trebui corectată teoria (dacă nu există şi interese ascunse).

Vaccinologia constituie o preocupare importantă a cercetării medicale 
mondiale, a epidemiologiei şi a industriei farmaceutice; în lume au fost create noi 
vaccinuri, noi condiţionări, noi forme de administrare, dar încă nu dispunem de 
vaccinuri pentru toate bolile infecto-contagioase. La dificultăţile existente, se adăugă 
şi curentul antivaccinist, care. din ignoranţă sau rea credinţă, se opune vaccinării 
din cauze diverse: teama de presupuse efecte adverse, dorinţa de a lăsa natura să 
îşi urmeze legile ei, credinţa că Dumnezeu îmbolnăveşte şi vindecă, atitudinea 
antisocială, interese financiare etc. Unele efecte adverse există, cu diferite grade de 
gravitate, dar sunt foarte rare, iar raportul risc/eficienţa este net favorabil, în special la 
nivel social. Niciun medicament, inclusiv vaccin, nu primeşte autorizaţia de punere 
pe piaţa dacă nu îndeplineşte condiţiile de eficienţă şi siguranţă stabilite de legislaţia 
medicamentului. Organizaţia Mondială a Sănătătii (OMS), ca for de specialitate al 
ONU, recomandă vaccinările necesare în orice loc din lume şi în orice moment, 
iar autorităţile naţionale se conformează, dar uneori doar în limita posibilităţilor 
financiare, prin producţie proprie şi/sau importuri.

Lista OMS 2017 Medicamente esenţiale, secţiunea vaccinuri: BCG, Difteric, 
Hemofilus B, Hepatitic B, HPV, Rujeolic, Pertusis, Pneumococic, Poliomielitic, 
Rotavirus, Rubeolic, Tetanic, Encefalita japoneză, Febra galbenă, Encefalita de 
căpuşa, Holeric, Hepatitic A, Meningococic, Rabic, Tifoidic, Gripal (sezonier), 
Oreion, Varicelic.

Lista NATO de agenţi biologici de război (ABR) conform STANAG 4632:
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Bacterii Bacillus anthracis, Yersinia pestis, Francisella tularensis, Vibrio 
cholerae*, Brucella melitensis, Burkholderia mallei, Coxiella burnetti;

Virusuri VEE virus, Ortopox virus, Yellow fever virus*
Toxine Ricin, Saxitoxin, Botulinum toxin, SEB, T2 mycotoxin 
Notă: numai cei doi ABR marcaţi cu * se regăsesc în Lista OMS, deci medicina 

civilă nu este interesată în mod special de aspectele războiului biologic, aşa că, 
implicit, această sarcină revine medicinei militare.

Agenţia Europeană a Medicamentului a publicat Lista cu agenţii biologici 
utilizabili în bioterorism (echivalent cu CDC USA): EMA BA 2002, 2007 şi 2014, 
fiind prezentate în rezumat: boala, tratamentul şi profilaxia. Trebuie remarcat că, 
pentru unele boli există tratament, pentru altele nu există un tratament recomandat, 
pentru unele boli există vaccin (care este sau nu este disponibil), pentru altele nu 
există vaccin, şi este sau nu este în curs de cercetare/autorizare. Un exemplu ar 
putea fi recenta epidemie de Ebola, boală cauzată de un virus cunoscut de mult, dar 
în epidemie nu existau încă: reactiv pentru diagnostic, vaccin pentru profilaxie şi 
nici tratament antiviral specific. Abia existenţa epidemiei a impulsionat cercetările 
stiinţifice pentru producerea acestora. Ca urmare, colaborarea internaţională a avut 
rezultate nesatisfăcătoare şi a fost nevoie de intervenţia suplimentară a unei Brigăzi 
sanitare din U.S.Army, care a aplicat contramăsurile medicale generale, combinat cu 
disciplina militară, pentru impunerea precauţiilor antiepidemice.

Producţia de nişă pentru vaccinuri de interes medico-
militar (ABR + Bioterorism)

Cercetarea ştiinţifică medico-militară are ca obiect şi menţinerea sănătăţii 
şi a capacităţii de luptă şi de muncă (a trupelor şi a populaţiei), precum şi refacerea 
acestora în cazul îmbolnăvirilor obişnuite sau specifice (ex. CBRN). Centrul de 
Cercetări Stiinţifice Medico-Militare (CCSMM), infiinţat în 1967/1968/1969, a 
colaborat permanent cu Institutul Cantacuzino (1921/2017), producătorul naţional de 
seruri si vaccinuri, pentru protecţia medicală împotriva armelor biologice, inclusiv 
pentru vaccinologie (injector automat Dermojet, vaccinuri intradermice liofilizate, 
testări specifice etc.).

Contramăsurile medicale se bazează pe: diagnostic, tratament profilactic, 
profilaxie pre-, intra- şi post-expunere, tratament de recuperare pentru luptă, muncă 
sau viaţă. Se ştie că rezultatele cele mai bune de recuperare pentru luptă le-a avut 
armata germană (pe principiul evacuării pe etape), iar cele mai bune rezultate de 
recuperare pentru muncă sau viaţă le-a avut armata americană (pe principiul evacuării 
pe destinaţii). De fapt cele două principii de evacuare a pierderilor sanitare se aplică 
în situaţii diferite de ducere a operaţiilor militare, respectiv front clasic sau acţiuni 
de tip expediţionar.
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Efectul agentului biologic diseminat poate să difere în funcţie de mulţi factori 
şi de asocierea acestora: patogenitate, virulentă, toxigeneză, rezistenţă în mediu, 
rezistenţă la tratament, populaţie neprotejată, nevaccinaţi specific, fără profilaxie 
preexpunere, fără profilaxie intraexpunere, fără profilaxie postexpunere, fără tratament 
antiinfecţios, cazuri de boală şi epidemie, precum şi logistică sanitar-farmaceutică: 
forţe, mijloace, bani etc., rezultatul fiind exprimat prin costuri financiare şi costuri 
sociale.

Producţia naţională de antidoturi, alături de antiinfecţioase (vaccinuri, seruri 
terapeutice, imuno-modulatori, chimioterapice antimicrobiene şi pesticide) are o 
importanţă strategică deosebită pentru sănătatea populaţiei şi a trupelor. Situaţiile de 
criză biologică sunt cazuri de forţă majoră, în care Legea medicamentului prevede 
excepţia pentru fabricare şi utilizare, chiar şi fără ,,autorizaţie de punere pe piaţă”. 
Sănătatea publică trebuie să fie o obligaţie a statului faţă de cetăţeni şi nu o afacere a 
producătorilor sau importatorilor.

Cercetarea ştiinţifică militară ar putea face microproducţie de medicamente 
specifice (antidoturi, antiinfecţioase) pentru nevoile armatei şi a grupelor de risc 
din populaţie. Un exemplu ar fi prepararea de vaccinuri pentru profilaxia bolilor 
cauzate de ABR şi de bioterorism, ca produse de nişă, pentru a evita concurenţa 
marilor producători farmaceutici multinaţionali, a căror cifră de afaceri depăşeşte 
bugetul de stat al României. Nimic nu împiedică prepararea oricărui medicament ca 
magistral, galenic sau ca sarja-pilot, cu condiţia să existe spaţiul, dotarea, personalul 
şi procedurile adecvate, conform normelor de: bună practică farmaceutică, de bună 
practică de fabricaţie (GMP), de bună practică de laborator (GLP), de bună practică 
pentru verificare de siguranţă şi a excepţiei de forţă majoră. 

Concluzii 

Vaccinarea este foarte importantă pentru apărarea şi siguranţa naţională. 
Producţia de vaccinuri a început în 1901, s-a dezvoltat din 1921, a avut o perioadă 
de glorie până la criza financiară din 2009 (indiferent de regimul politic), a intrat 
în declin şi, în prezent, există numai ca intenţie declarată. Cercetarea ştiinţifică 
medico-militară ar putea să reia fabricarea de vaccinuri, cu respectarea conditiilor 
specifice, mai ales ca producţie de nişă, eventual prin parteneriate naţionale şi/sau 
internaţionale. Producţia de vaccinuri trebuie să continue.
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Abstract 

Doctrina Karaganov din 1992 sugera ca Rusia ar trebui să joace un rol 
activ ca fosta putere imperială şi să ofere protecţie vorbitorilor de limbă rusă 
rămaşi în afara Rusiei, în regiunile în care aceştia trăiesc acum.

Cei şapte paşi ai politicii de reimperializare presupun: măsuri 
necoercitive: politicile umanitare, politicile propriu-zise privind compatrioţii, 
paşaportizarea, războiul informaţional, măsuri de protecţie, controlul 
informal sau anexarea oficială a teritoriilor locuite de compatrioţi.

Războiul hibrid a fost folosit de Federaţia Rusă în dauna campaniilor 
militare clasice în eforturile acesteia de reimperializare.

Moscova s-a dovedit abilă în gestionarea conflictelor îngheţate a 
războiul hibrid declanşat.

Cuvinte cheie: război hibrid; imperiu; securitate; strategie; manipulare; 
străinătatea apropiată; politici de reimperializare; Doctrina Karaganov; măsuri 
de protecţie; anexarea teritoriilor; Sun Tzu;

CONCLUZII ŞI ÎNVĂŢĂMINTE  
ALE RĂZBOIULUI HIBRID, 
CONCEPUT ŞI APLICAT DE 

FEDERAŢIA RUSĂ ÎN ULTIMII ANI

CONCLUSION AND LESSON LEARND 
FROM THE HYBRID WAR, DESIGNED 

AND APPLIED BY THE RUSSIAN 
FEDERATION IN THE RECENT YEARS
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Abstract 

The 1992 Karaganov Doctrine suggested that Russia should play an 
active role as the former imperial power and offer protection to Russian 
speakers left outside Russia, in the regions where they live now.

The seven steps of imperialism policy include: non-coercive measures: 
humanitarian policies, compatriot policies, granting passports, informational 
warfare, protection measures, informal control, or official annexation of the 
territories inhabited by compatriots.

The hybrid war was used by the Russian Federation to jeopardize the 
classic military campaigns in its efforts to rebuild the empire.

Moscow proved capable of managing the frozen conflicts of the emerging 
hybrid war.

Keywords: hybrid war; empire; security; strategy; manipulation; neighboring 
states; policies to bring back the empire; Karaganov doctrina; protection 
measures; annexation of territories; Sun Tzu;

Aleksandr Dughin, ideologul Partidului Rusia Unită, într-o mulţime de 
lucrări, dar mai ales în „Bazele Geopoliticii”, scrisă în anii 90, destinată 

ruşilor care îşi pierduseră idealul naţional, dar şi avertizarea străinilor, îndeamnă la 
rezistenţă şi la luptă împotriva duşmanilor ţării.

Interesante sunt îndemnurile de trezire a sentimentului naţional, a legitimităţii 
post-imperiale, de neconceput fără imperiul de altă dată.

Întrucât „cea mai serioasă problemă care a stat în faţa Rusiei a constituit-o 
Ucraina, considerată o lovitură monstruoasă la adresa securităţii Rusiei  şi 
inadmisibilă”1, ce impunea implicit ocuparea Crimeii, ca poziţie strategică și bază 
militară importantă la Marea Neagră.

Agnia Grigas, de cetăţenie americană şi origine lituaniană, expert în Consiliul 
Atlantic, specializată în domeniul riscurilor politice din Europa şi Rusia, aprecia că 
„După 1990 Rusia şi-a construit cu îndărătnicire o strategie de revenire la imperiu, 
uzând şi abuzând de compatrioţii părăsiţi pe teren după retragerea carcasei 
imperiale a URSS în conturul naţional al Federaţiei Ruse.”2

Doctrinei Karaganov din 1992 sugera că Rusia ar trebui să joace un rol activ, 
ca fosta putere imperială, şi să ofere protecţie vorbitorilor de limbă rusă rămaşi în 
afara Rusiei, în regiunile în care acestea trăiesc şi acum.

De aici s-a ajuns la hotărârea ca aceşti vorbitori de limbă rusă să fie păstraţi şi 
folosiţi în diasporă conform intereselor Federaţiei Ruse, adică manipulaţi.
1  Aleksandr Dughin, Bazele Geopoliticii, Editura Euroasiatică, Bucureşti, 2011, p. 235
2  Agnia Grigas, Crimeea şi noul imperiu rus, Editura Corint Books, Bucureşti, 2017, p. 6
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Aşa s-a hotărât politica Federaţiei Ruse ca străinătatea apropiată, respectiv: 
statele baltice, Ucraina, Republica Moldova, Belarus, Armenia, Georgia, statele 
din Asia Centrală să fie folosite în interesul politicii ruse. Această doctrină a fost 
concretizată începând cu anul 2000.

Astfel Moscova a căutat să câştige simpatia diasporei ruse prin conceptul de 
„compatrioţi”, acordând în acelaşi timp multe facilităţi, precum: paşapoarte ruseşti, 
măsuri de protecţie inclusiv diplomatică sau chiar militară, deopotrivă, pentru 
atragerea tuturor vorbitorilor de limbă rusă la mama Rusia, dar și ca instrument de 
rezolvare a ambiţiilor imperiale ruseşti din fostul spaţiu sovietic.

Se apreciază că peste 20 de politici şi de legi ruseşti au fost adoptate numai 
între anii 1994 – 2015 pentru realizarea scopurilor menţionate mai sus.

În acest sens se discută despre cei şapte paşi ai politicii de imperializare, 
precum:

- măsuri necoercitive;
- politici umanitare;
- politici propriu-zise privind compatrioţii;
- paşaportizare;
- război informaţional;
- măsuri de protecţie;
- controlul informal sau anexarea oficială a teritoriilor locuite de compatrioţi.
Instrumentele folosite sau care se preconizează a fi folosite în fiecare dintre 

etapele prezentate mai sus reliefează gradualitatea măsurilor luate de Rusia pentru 
atingerea scopurilor propuse.

Astfel, prin exporturi de energie, reţele de afaceri, instituţii mediatice, 
personalităţi culturale, universităţi, biserici etc., Rusia doreşte să atragă simpatia, 
promovarea limbii ruse şi nu numai.

Prin politicile umanitare ruseşti, se urmăreşte ca vorbitorii de limbă rusă să nu 
se integreze în țările din care fac parte, folosind în acest scop 93 de filiale în 80 de 
state ale lumii, bine finanţate de Rusia.

La acestea se adaugă: înzestrarea cu paşapoarte ruseşti a etnicilor ruşi şi a 
vorbitorilor de limbă rusă din fostele state sovietice.

Parcă se aseamănă cu vorbitorii de limbă maghiară din Transilvania şi politica 
guvernului maghiar din ce în ce mai agresivă, inclusiv cetăţenia dublă, deşi este 
respinsă de practica internaţională.

Alte beneficii acordate de Rusia: studii în Rusia; alocaţii pentru copii, servicii 
medicale gratuite, pensii, ajutoare sociale, drept de vot, pensii suplimentare pentru 
cei din Transnistria etc.

Rusia a promovat o propagandă agresivă pentru manipularea, denigrarea 
statelor respective, elaborând programe în cel puţin 40 de limbi.

Se urmăreşte, de asemenea, crearea de disensiuni în statele vizate şi pe plan 
internaţional pentru atingerea intereselor propuse.
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Doctrina de securitate informaţională din septembrie 2000 adoptată de Rusia 

stă mărturie în acest sens.
Războiul hibrid a luat locul războiului clasic şi chiar a fost perfecţionat de 

Federaţia Rusă cu rezultate notabile.
Deja, în anul 2008, hackerii ruşi au ajutat în cazul conflictului cu Georgia, 

Estonia în 2007, Ucraina în 2014 etc.
Interesantă este modalitatea în care Rusia apără demnitatea şi onoarea 

cetăţenilor ruşi din Osetia de Sud, deşi recensământul a dovedit că nu este niciun 
cetăţean rus în această mică regiune, iar în celelalte numărul etnicilor ruși este, cum 
bine se știe, foarte scăzut. 

Anexarea formală sau de facto a teritoriilor locuite de compatrioţii ruşi s-a 
făcut cu încălcarea grosolană a drepturilor elementare ale oamenilor.

Folosirea Războiului hibrid în dauna campaniilor militare clasice a devenit 
crucială în eforturile de imperializare ale Rusiei.

Desigur, la acestea se adaugă câştigarea inimii şi minţii populaţiei civile, o 
componentă importantă a războiului informaţional şi cibernetic.

Moscova s-a dovedit abilă în gestionarea conflictelor îngheţate și a războiului 
hibrid declanşat.

Vorbitorii de limbă rusă din exteriorul Rusiei, aproximativ 30 de milioane, iar 
compatrioţii ruşi aproximativ 150 de milioane în toată lumea.

În anul 2000, Putin a adoptat „Concepţia de Securitate Naţională a Federaţiei 
Ruse”, iar în anul 2009 „Strategia de Securitate Naţională a Rusiei până în anul 
2020”, unde a reiterat „Apărarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor din străinătate”.

În perioada 2000 – 2014, în Rusia s-au aprobat 16 documente în folosul 
compatrioţilor.

De aceea compatrioţii ruşi joacă un rol cheie în contextul politicii de 
reimperializare, în scopul menţinerii influenţei Rusiei în zonele vizate.

Într-o declaraţie din 17.04.2014, Putin aprecia că „pericolul cel mai mare 
era acela că populaţia vorbitoare de limbă rusă se simţea ameninţată. Iată de ce i-a 
determinat pe locuitorii Crimeii să ceară ajutorul Rusiei.”3

Războiul hibrid s-a declanşat oficial, după discursul preşesintelui Rusiei, Putin 
din 21.02.2014, privind protejarea compatrioţilor, surprinzând Kievul, nepregătit 
pentru acest tip de război, din toate punctele de vedere: resurse, voinţă politică, 
blocarea site-urilor ucrainiene (de fapt hackerii ruşi au blocat totul) computerele 
ucrainiene afectate de viruşi, incusiv NATO atacat pe acest segment.

Evenimentele s-au desfăşurat în Crimeea, Luhansk, Doneţk, după 
instrucţiunile Moscovei Aceste instrucțiuni au fost foarte bine elaborate. S-au avut în 
vedere toate aspectele importante ale unei astfel de operații de tip hibrid: copleșirea 
informațională; controlul zonelor-cheie, al clădirilor și punctelor de forţă ale 
regiunii, blocarea unităţilor militare ucrainene sau desfășurarea unor acțiuni foarte 
3  Ibidem, pct. 2, p. 156
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rapide, acolo unde a fost cazul, anihilarea amenințărilor ucrainene, ocuparea rapidă 
a întregii infrastructuri a Crimeii.

Nu s-au respectat nici procedurile legale privind referendumul, mai ales 
privind participarea legală a cetățenilor și multe altele: În numai două zile, Federaţia 
Rusă a semnat tratatul de aderare la Rusia a Crimeii şi a oraşului Sevastopol.

Au urmat atacurile în cele două provincii: Luhansk şi Doneţk, în timp ce 
propaganda rusă a creat o situația confuză, iar specialiștii au pus în operă un plan 
de dezinformare foarte bine pus la punct. Războiul informațional a afectat şi Statele 
Baltice.

Strategia războiului hibrid a devenit, cu câţiva ani în urmă, una dintre cele 
mai folosite şi în acelaşi timp o formă perfecţionată de ducere a războiului de către 
Federaţia Rusă, deşi era obişnuită cu războaiele clasice, cu armate masive, formate 
din mari unităţi, fronturi, cu multă tehnică militară etc.

Acum, Rusia utilizează forţele speciale, bine antrenate şi dotate, în interiorul 
statelor vizate, prin acţiuni diverse: informaţii politice, economice, sociale, 
umanitare, alte acţiuni non-militare şi o propagandă de mare clasă. Toate acestea 
urmează strategii de acțiune și de reacție foarte rapide, diversioniste și extrem de 
subtile. 

Viteza este elementul esenţial, precum şi pregătirea din timp a operaţiunilor, 
cu grupuri de autoapărare, constituite, antrenate din localnici loiali pentru preluarea 
controlului, anihilarea structurilor de forţă ale statului vizat.

Războiul nu mai este declarat, se recurge frecvent la acţiuni teroriste, crimă 
organizată, pentru anihilarea şi atingerea scopurilor propuse, precum:

- slăbirea autorităţii statelor vizate, a instituţiilor de forţă a acestora: armată, 
interne, forţe speciale, de informaţii etc.;

- manipularea folosindu-se o mulţime de metode foarte eficiente, diversificate, 
de impact intempestiv și de mare actualitate;

- slăbirea încrederii populaţiei în instituţiile statului respectiv;
- identitatea contestată a statului vizat şi crearea unui moralul foarte scăzut;
- senzaţia de insecuritate, de vulnerabilitate etc.

Fonareff  Dimitry Nicolaevici4 descrie, în mai multe lucrări, „omul care este 
programat cu un cod al dezvoltării şi al armoniei, dar care a pierdut legătura cu natura, 
s-a îndepărtat de echilibrul universului bazat pe armonie și trăiește în nesiguranță și 
dezorientare.

Fonareff relevă, de asemenea, că problema minorităţilor este direct determinată 
de integritatea ţării, cu trimitere desigur la România, însă s-a dovedit valabilă şi în 
acţiunile de ocupare a Crimeii şi a celor două regiuni ale Ucrainei.

O naţiune poate fi îngenuncheată prin: reorienatarea şi distrugerea setului de 
valori spirituale ale naţiunii, iar aceasta se realizează prin ceea ce numim terorism 
mental, experimentat cu succes de Rusia.
4  Fonareff  Dimitry Nicolaevici, Ghid spre eternitate, Editura Mirador, Arad, 2011
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Acest tip de terorism, greu sesizabil și foarte greu de contracarat vizează: 

distrugerea identităţii culturale, generarea haosului în mintea cetăţenilor; manipularea 
maselor, implementarea, fixarea în conştiinţa indivizilor a unor tipare de gândire, 
modele comportamentale străine culturii tradiţionale, fără obiective precise pentru 
oricare dintre naţiuni.

Modelele folosite de ruşi în Ucraina au mai fost utilizate de sovietici, maghiari, 
sârbi în România, prin campanii media cu ţinte precise, documente şi ştiri false, în 
decembrie 1989, vizate fiind autorităţile statului, instituţiile de forţă ale acestuia, 
infrastructura critică etc.

Nu întâmplător UE a înfiinţat Centrul European de Excelenţă pentru 
Combaterea Ameninţărilor Hibride (NATO + UE) avându-se în vedere această nouă 
formă de ducere a războiului.

În anul 2014, NATO a suspendat orice cooperare cu Federaţia Rusă, ceea 
ce presupune distrugerea completă a oricărei încrederi între aceste structuri, 
iar consecințele pot fi extrem de grave pe termen apropiat și chiar pe termen 
mediu, întrucât politicile, strategiile și, mai ales, diszpozitivele pot fi activate și 
operaționalizate.

S-au luat măsuri de sancţionare împotriva Rusiei, însă, pe lângă pierderile 
suferite de aceasta, a şi câştigat, devenind o superputere şi reobținând rapid locul atât 
de râvnit alături de SUA în tratativele din Orientul Mijlociu, în războiul din Siria, 
în modernizarea bazei militare ruse de la Tartus și în extinderea ei până în Latakia. 

Federaţia Rusă şi-a revenit parţial după destrămarea Imperiului Sovietic, 
şi-a reorganizat, pe principii noi forţele armate, le-a dotat cu armament modern 
şi, conform declaraţiilor ruseşti, s-au testat noi tipuri de arme şi tehnică de luptă, 
precum proiectilul cod „Status 6”, o torpilă submarină cu încărcătură mare, cu rază 
mare de acţiune, o rachetă hipersonică, un nou avion multirol, invizibil, Suhai 57, 
noi submarine și o serie de mijloace robotice etc..

La acestea se adaugă rachetele supersonice ruseşti „Zircon” şi „Kingal” despre 
care se consideră că nu ar putea fi contracarate de actualele scuturi antirachetă.

Chiar dacă a negat toate reproșurile făcute Rusiei, Putin a recunoscut, în cele 
din urmă că, în timpul referendumului, în Crimeea se aflau forţe ruseşti, precum şi în 
cele două regiuni separatiste din Ucraina.

Rusia a profitat de nehotărârea UE, mai ales a unor state precum: Ungaria, 
Grecia, Germania etc., dar și de nehotărârea și atitudinea de neimplicare a 
preşedintelui SUA din acea perioadă, Obama, pentru a acționa rapid, creând un fapt 
împlinit. 

Alte state precum: România, Marea Britanie, Cehia, Danemarca, statele 
nordice ş.a. s-au distanţat de Federaţia Rusă, dar acest lucru nu a schimbat nici 
datele problemei, nici mersul evenimentelor, nici războiul complicat, denumit de 
unii hibrid, pe care l-a declanșat Rusia, mai exact pe care l-a preluat și dezvoltat, in 
interes propriu, colosul de la Est.
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În concluzie un imperiu care s-a format prin război nu se poate menţine decât 

prin război.
Rusia a încurajat cu perseverenţă minoritatea rusă, celelalte minorităţi, 

unele partide politice ale minorităţilor, să formuleze cereri politice, a finanţat solid 
eforturile de a schimba legi precum cea referitoare la limba oficială, autonomia sau 
chiar separarea, sprijinul netransparent și multe alte forme, formule și proceduri ale 
războiului actual.

Zonele de conflict îngheţat au devenit republici populare precum Doneţk, 
Luhansk din Ucraina, Abhazia şi Osetia de Sud din Georgia, Republica Transnistreană 
(dincolo de Nistru), despre care oamenii politici de stat, ziariştii, mass-media deja 
au uitat.

Reacţia Occidentului a fost deficitară, greoaie, neinteresată, fără rezultate 
notabile pe acest domeniu. Desigur, migrația, complicatele birocrații ale Uniunii 
Europene, interesele corporațiilor și multe altele au contribuit la lipsa de reacția a 
Occidentului și la menținerea în continuare a unei stări de care Rusia (și nu numai) 
profită din plin. 

Țara noastră nu a înțeles mare lucru din desfășurarea recentelor evenimente, 
întrucât are propriile probleme create de cei interesați de spolierea ei și de bătăliile 
interne pentru putere. De aceea, se pare că nici clasa politici, nici instituțiile importante 
din România nu percep noul tip de război sau, în orice caz, îl tratează ca și cum n-ar 
exista, ca și cum n-ar fi în coasta noastră, iar acest lucru prezintă, în opinia noastră, 
una dintre cele mai mari vulnerabilități de securitate4 ale României actuale. 

Importanţa cunoaşterii din timp a intenţiilor inamicilor probabili este vitală 
pentru oricare stat, mai ales pentru România care este înconjurată de „neprieteni”.

Kremlinul viza demult formarea unei Moldove Mari până la Carpaţi şi 
reînnoită de „Ţarul Putin” prin înmânarea hărţii Modovei preşedintelui Dodon.

Să mai amintim că, la întâlnirea de la Kremlin a generalului Charles de Gaulle 
cu Stalin, din 02.12.1944 Stalin a apreciat că „La noi sunt oameni care consideră 
Carpaţii şi Transilvania ca frontiere naturale ale Rusiei. Dacă s-ar crede că Munţii 
Carpaţi sau Rinul pot salva situaţia, iar armata poate să doarmă, aceasta ar putea să 
dea naştere la iluzii.5

Se poate aprecia că avertismentul este valabil şi astăzi în condiţiile reîmpărţirii 
sferelor de influenţă.

 „Cunoaşte-l pe inamic, cunoaşte-te pe tine însuţi şi vei fi de neînvins aprecia 
Sun Tzu în anul 100 î.e.n.6

Aceeaşi mare personalitate a Antichității mai preciza, în Arta Războiului, că 
arta confruntării se bazează pe înșelătorie. Să întreprinzi orice pentru a dispune de 
inamic după bunul tău plac, fără ca el s-și dea seama. Corporațiile de azi și marile 
5  Mejdunarodnoia jizni, nr. 4/1954
6  Sun Tzu, Arta războiului, Editura Militară, Bucureşti, 1976, p. 18
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puteri au înțeles perfect acest lucru. Și în aplică consecvent, malefic și necruțător. 
Nu prin război au fost distruse pădurile României, ci prin înșelăciune, perversitate, 
trădare și prostie, aplicându-se perfect arta înșelăciunii și strategia acțiunilor rapide. 
Într-un sfert de veac, România și-a distrus toate obiectivele industriale, industria de 
apărare, flota comercială, și-a cedat resursele, și-a alungat mai mult de jumătate din 
populația calificată peste hotare, în căutarea unui loc de muncă, și-a distrus sistemul 
educațional, exporturile, devenind dependentă de importuri. Acesta este efectul 
războiului hibrid dus nu doar în Ucraina, ci și în România. 

Arta războiului este o problemă vitală pentru orice stat, domeniu al vieţii şi al 
morţii, calea spre supravieţuire sau spre pierzanie. 

Aşadar după 2118 ani „Arta războiului” lui Sun Tzu este mai actuală ca 
oricând, desigur aplicată la specificul zilelor noastre.
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Rezumat

Evaluarea pericolelor, amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor în 
ceea ce privește infrastructura critică este – și va fi totdeauna – foarte complexă 
și foarte dificilă. Infrastructura critică face parte din osatura civilizației 
umane, din structura ei de rezistență și, ca atare, atât constituirea ei în timp și 
spațiu, cât mai ales securitatea și apărarea ei fac parte din componenta vitală 
a structurilor și factorii de suport și durabilitate ai societății oamenilor. De 
aceea și metodologia acestui proces endogen de cea mai mare importanță, 
rămâne una diversificată, complexă, adesea stufoasă, dar absolut necesară în 
identificarea și evaluarea riscului de securitate și de apărare în acest domeniu 
vital pentru civilizație umană. 

Cuvinte-cheie: infrastructură critică; evaluare; metodologie; risc;
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Abstract

Assessing the dangers, threats, vulnerabilities and risks in critical 
infrastructure is - and will always be - very complex and very difficult. Critical 
Infrastructure is part of the human civilization’s structure, its resistance 
structure and, as such, its constitution in time and space, and especially its 
security and defense are part of the vital component of the structures and the 
sustainability and sustainability factors of the people’s society. That’s why the 
methodology of this endogenous process of the greatest importance remains 
a diverse, complex, often bushy but absolutely necessary in identifying and 
assessing the security and defense risk in this vital area for human civilization.

Key words: Critical Infrastructure; evaluation; methodology; risk;

1. INTRODUCERE

Metodologiile eficiente de evaluare a riscurilor reprezintă un element 
esențial al oricărui program aferent Protecției Infrastructurilor Critice 

(PIC). Numărul mare de metodologii de evaluare destinate infrastructurilor critice 
sprijină în mod evident această afirmație. Evaluarea riscurilor reprezintă un proces 
indispensabil în identificarea amenințărilor și vulnerabilităților, precum și pentru 
evaluarea impactului asupra facilităților, infrastructurilor sau sistemelor, luând în 
calcul probabilitatea de apariție a acestor amenințări. Acesta este un element critic, 
care face diferența între metodologiile de evaluare a riscurilor și cele uzuale de 
evaluare a impactului. 

În prezent sunt disponibile un număr semnificativ de metodologii de evaluare 
a riscurilor pentru infrastructurile critice. În general, abordarea utilizată este comună 
și liniară, cuprinzând câteva elemente principale: identificarea și clasificarea 
amenințărilor, identificarea vulnerabilităților și evaluarea impactului. Această 
abordare este binecunoscută și reprezintă fundamentul majorității metodologiilor de 
evaluare a riscurilor.
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Totuși, se poate face o diferențiere a metodologiilor după scopul lor, audiența 
vizată (politicieni, factori de decizie, institute de cercetare) și domeniul de aplicabilitate 
(facilitate, infrastructură, sistem sau sistem de sisteme). Aceste atribute nu se exclud 
mutual în sensul în care domeniul de aplicabilitate definește un anumit grup-țintă 
al metodologiei. De exemplu, o metodologie de evaluare a riscurilor aplicabilă 
unui sistem de sisteme la nivel național sau grup de țări va fi destinată factorului 
politic, autorităților relevante și mai puțin operatorilor sau administratorilor locali ai 
diverselor facilități.

Metodologiile dezvoltate pentru diverse facilități sunt bine definite, testate și 
validate, în majoritatea cazurilor fiind urmată abordarea liniară menționată anterior. 
Totuși, metodologiile care vizează evaluarea riscurilor la un nivel mai înalt, de 
exemplu al sistemelor integrate în rețele, necesită încă îmbunătățiri. Evaluarea 
detaliată a riscurilor nu mai este aplicabilă și intervine necesitatea unui anumit nivel 
de abstractizare. Reprezentarea tuturor facilităților componente ale unui sistem 
integrat într-o rețea la cel mai mare nivel de detaliere (în general este abordarea 
la nivel de operator) va conduce la o complexitate exagerat de ridicată, care iese 
din scopul final al factorilor politici sau de decizie. Acest grup-țintă necesită soluții 
simplificate, care să ofere rezultate chiar în timp real.

Un al doilea parametru important utilizat de metodologiile de evaluare a 
riscurilor infrastructurilor interconectate îl reprezintă elementul de interdepen dență. 
Interdependențele infrastructurilor critice pot fi de patru tipuri2: 

- Fizice: funcționarea unei infrastructuri depinde de rezultatul material al 
alteia;

- Cibernetice: dependența de informațiile transmise prin infrastructura 
informațională;

- Geografice: dependența de efectele mediului local, care afectează simultan 
mai multe infrastructuri;

- Logice: orice altă dependență care nu este caracterizată ca fizică, cibernetică 
sau geografică.

Pe lângă interdependențele transversale între diverse domenii (de exemplu 
TIC și electricitate, navigația prin satelit și transporturile), la nivel european pot fi 
identificate și interdependențele intrasectoriale, date de infrastructurile naționale care 
sunt componente ale infrastructurilor europene. În acest sens, un exemplu concret 
este rețeaua de înaltă tensiune europeană, care este formată din rețelele naționale 
interconectate între ele. Domeniul de aplicabilitate al metodologiei de evaluare 
reprezintă cel mai important atribut. În conformitate cu acest atribut, metodologiile 
de evaluare a riscurilor în cadrul PIC pot fi divizate în două mari categorii: 

- metode sectoriale, care abordează fiecare sector separat, cu propriile riscuri 
și clasificări;
2  Georgios Giannopoulos, Roberto Filippini, Muriel Schimmer, Risk assessment methodologies for Critical In- Georgios Giannopoulos, Roberto Filippini, Muriel Schimmer, Risk assessment methodologies for Critical In-
frastructure Protection. Part I: A state of the art, European Commission, Joint Research Centre, Institute for the 
Protection and Security of the Citizen, 2012, pag.4
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- metodele sistemice, care tratează infrastructurile critice ca o rețea 

interconectată.

2. METODOLOGII DE EVALUARE A RISCURILOR

Criterii generale care stau la baza metodologiilor de evaluare

Scopul acestei lucrări este de a oferi o trecere în revistă a unei părți a 
metodologiilor existente la nivelul UE și la nivel global în ceea ce privește evaluarea 
riscurilor. Analiza a urmărit în principal următoarele elemente:

- Obiectivele metodologiei;
- Tehnicile și standardele utilizate;
- Dacă tratează interdependențele;
- Dacă abordează subiectul rezilienței;
- Dacă este o metodologie transversală, care acoperă mai multe domenii, cum 

sunt comparate riscurile conexe acestor sectoare.

Metodologia ”Better Infrastructure Risk and Resilience (BIRR)”

Argonne National Laboratory este unul dintre cele mai mari și mai vechi 
laboratoare naționale, aparținând Departamentului pentru Energie al SUA, care 
desfășoară activități de cercetare științifică într-o gamă largă de domenii. Unul dintre 
aceste domenii este securitatea națională.

Protecția infrastructurilor critice este parte a acestui domeniu. Cercetările 
întreprinse în această direcție sunt în principal orientate către nevoile politice ale 
Departamentului pentru Securitatea Națională (Department of Homeland Security - 
DHS).

Programul sub umbrela căruia se desfășoară aceste activități este Protecția 
Avansată a Infrastructurilor Critice (Enhanced Critical Infrastructure Protection – 
ECIP).

Metodologia dezvoltată în cadrul ECIP acoperă elemente aparținând a 18 
sectoare care dețin infrastructuri critice (IC). Aceasta are o abordare sectorială, care 
coboară până la nivelul facilităților și tratează cu prioritate măsurile de protecție 
împotriva amenințărilor teroriste. 

Particularitatea acestei metodologii este dată de introducerea conceptelor de 
Index de Vulnerabilitate (Vulnerability Index – VI), Index al Măsurilor Protective 
(Protective Measures Index - PMI) și Index al Rezilienței (Resilience Index – 
RI). Scopul acesteia este de a oferi factorului politic un instrument pentru analiza 
diverselor sectoare, pentru identificarea vulnerabilităților și pentru întocmirea 
rapoartelor de riscuri.
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O caracteristică importantă a acestei metodologii este aceea că se bazează pe 

operatori pentru evaluarea securității facilităților operate pe baza unor scenarii de 
tipul ”dacă…”.

 Astfel se oferă operatorilor posibilitatea de a evalua securitatea facilităților lor 
pe baza scenariilor și de a compara rezultatele obținute cu alte sectoare/subsectoare 
similare. Problematica rezilienței nu este tratată3.

Metodologia ”Protection of Critical Infrastructures - Baseline 
Protection Concept (BMI)”

Ministerul Federal de Interne, Biroul Federal pentru Apărare Civilă și Răspuns 
la Dezastre și Biroul Federal al Poliției Criminalistice din Germania au pus bazele 
unui plan de protecție, fiind ceva mai mult decât o metodologie de evaluare a 
riscurilor. Acest plan complet de protecție scoate în evidență importanța companiilor 
private și cooperarea acestora cu instituțiile statului. Este menționat explicit faptul 
că operatorii infrastructurilor sunt cei care ar treburi să implementeze măsurile 
de securitate, ei fiind, de fapt, cei care cunosc cel mai amănunțit atât organizarea, 
cât și modul lor de operare. Acest plan este destinat în principal companiilor care 
operează în domeniul PIC, având ca scop specific protecția persoanelor și, deși nu 
este o metodologie de evaluare a riscurilor în adevăratul sens, conține numeroase 
recomandări în acest sens. Cuprinde, între altele, o listă substanțială cu amenințări 
posibile, de la dezastre naturale la atacuri teroriste și recomandări pentru acoperirea 
potențialelor vulnerabilități și managementul riscurilor4.

Metodologia ”CARVER 2”

Centrul de Expertiză în Infrastructură NI2 este o instituție care lucrează în 
strânsă cooperare cu operatori guvernamentali și privați pentru a asigura PIC în 
SUA. CARVER 2 este un instrument care a fost dezvoltat pentru a servi nevoilor în 
domeniul analizei IC, în special din punctul de vedere al factorului politic. CARVER 
provine de la Criticality Accessibility Recoverability Vulnerability Espyability 
Redundancy. NI2 menționează că aceasta este o metodă non-tehnică, utilizată la 
compararea și clasificarea IC și a resurselor cheie, precum și faptul că este singurul 
instrument de evaluare care clasifică IC transversal între sectoare. În acest sens au 
fost dezvoltate o variantă de sine stătătoare pentru calculatorul personal și o variantă 
client/server (CARVER2Web). 

Se presupune că metodologia acoperă atât atacurile teroriste cât și dezastrele 
naturale, având o abordare completă a dezastrelor. Există șase criterii diferite utilizate 
3  https://www.anl.gov/articles/better-infrastructure-risk-and-resilience
4  https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/publikationen/Basisschutzkonzept_kritische_Infrastruk- https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/publikationen/Basisschutzkonzept_kritische_Infrastruk-
turen_en.html
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la evaluarea unei infrastructuri sau facilități.

Criticalitatea este de fapt partea metodologiei care tratează evaluarea 
impactului. Ea este în concordanță cu criteriile directivei ECIP privind categoriile 
de impact (utilizatori afectați, pierderile economice directe, costurile reconstrucției, 
potențialele victime). Accesibilitatea se referă la posibilitatea teroriștilor de a avea 
acces în infrastructură și de a provoca distrugeri, fiind de aceea mai mult o evaluare 
a vulnerabilității din punct de vedere al securității fizice.

Gradul de recuperare acoperă parțial subiectul rezilienței, tratând capacitatea 
infrastructurii de a-și reveni după scoaterea din funcțiune.

Vulnerabilitatea tratează potențialele vulnerabilități ale infrastructurii, cele 
legate de atacurile teroriste și în special cele legate de explozii și amenințări chimice/
biologice. Un interes aparte este acordat interdependențelor, utilizatorul primind o 
listă a sectoarelor afectate de pierderea unei facilități. Metodologia coboară până la 
nivelul facilităților, abordarea la un nivel mai înalt sau sistemică lipsind. Reziliența 
este parțial luată în considerare5.

Metodologia ”Critical Infrastructure Modelling Simulation (CIMS)”

O abordare originală privind simularea perturbărilor care pot afecta funcționarea 
infrastructurilor critice a fost dezvoltată de către Idaho National Laboratory, cu 
sprijinul U.S. Department of Energy. 

Această aplicație software, dezvoltat în 2005, are ca scop furnizarea către 
factorul politic și către majoritatea factorilor de decizie a unui instrument care să 
sprijine luarea rapidă a deciziilor pentru a putea face față amenințărilor, în special 
dezastrelor naturale. Uraganul Katrina a fost unul din elementele care au declanșat 
dezvoltarea acestei metodologii.

Elementul principal al acestui instrument este acela că permite vizualizarea 
interoperabilității dintre numeroase sectoare și oferă posibilitatea de a crea modele în 
timp real, utilizând informații din surse publice. În acest fel, în cazul unui eveniment 
distructiv, este posibilă evidențierea efectelor în cascadă și a modurilor în care acestea 
afectează activitatea echipelor de intervenție. 

Construcția modelelor se bazează pe hărți sau imagini aeriene simple, 
utilizând informații agregate la un nivel superior. Această metodologie are avantajul 
că modelul se poate dezvolta rapid și se poate actualiza în timp real.

Sistemul a fost destinat utilizării la nivelul orașelor sau județelor, în special 
pentru prioritizarea răspunsului la situațiile de urgență, pe baza numărului de 
persoane afectate. 

Este o metodă transversală între diverse sectoare, fiind concentrată pe 
interdependențele dintre infrastructuri, putând fi considerată mai degrabă o metodă 
de evaluare a impactului și a interdependențelor decât una de evaluare a riscurilor. 
5  https://www.yumpu.com/en/document/view/33316238/carver2-critical-infrastructure-analysis-tool
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Reziliența este tratată doar din punct de vedere al recuperării și prioritizării 
intervențiilor6.

Metodologia ”Critical Infrastructure Protection Decision Support 
System (CIPDSS)”

CIPDSS este un instrument care oferă informații și suport decizional pentru 
protejarea infrastructurilor critice. El este un instrument de evaluare a riscurilor pur, 
care estimează probabilitatea de apariție a unei amenințări, vulnerabilitățile și impactul 
tuturor dezastrelor asupra diverselor tipuri de infrastructuri critice. Este aplicabil unei 
game foarte largi de infrastructuri critice. Ținta acestuia este factorul decizional, care 
trebuie să decidă asupra metodelor de gestionare și asupra tacticilor operaționale, 
precum și asupra prioritizării resurselor necesare protejării infrastructurilor critice. 
Acest lucru se face pe baza unor simulări efectuate asupra evenimentului, care țin 
cont de incertitudinile datelor de intrare (amenințări, vulnerabilități) și care oferă 
date privind impactul evenimentului.

Un element important este acela că ia în considerare interdependențele de 
ordinul I între infrastructurile critice aparținând a 17 sectoare de activitate. Fiind un 
instrument de evaluare a riscurilor, reziliența nu este luată în calcul. Diversele opțiuni 
generate sunt evaluate în concordanță cu diverse metrici (număr de victime, pierderi 
economice etc.).7

Metodologia ”Critical Infrastructure Protection Modelling and 
Analysis (CIPMA)”

Proiectul CIPMA reprezintă o inițiativă majoră în domeniul securității 
lansată de Guvernul Australiei, care are ca scop dezvoltarea capacității de protecție 
a infrastructurilor critice naționale. Rezultatul principal al acestui program este 
un instrument software are combină modele de simulare, baze de date, sisteme 
informaționale geografice (SIG) și modele economice. Grupul-țintă al acestuia sunt 
factorii politici și industria, în vederea evaluării diferitelor scenarii care pot conduce 
la perturbarea activității infrastructurilor critice.

CIPMA este limitat la doar câteva sectoare de activitate care dețin infrastructuri 
critice și anume sectorul energetic, sectorul telecomunicațiilor, sectorul bancar și 
financiar.

Un element cheie al acestui instrument este dat de componenta SIG, care stă la 
baza acestuia. Această componentă este utilizată pentru culegerea datelor, modelarea 
și vizualizarea rezultatelor. Metodologia se concentrează pe patru domenii principale:
6  Donald D. Dudenhoeff er, May R. Permann, Milos Manic, CIMS: A framework for infrastructure interdependen- Donald D. Dudenhoeffer, May R. Permann, Milos Manic, CIMS: A framework for infrastructure interdependen-
cy modeling and analysis, Proceedings of the 2006 Winter Simulation Conference, Monterey, CA, USA
7  http://www.ipd.anl.gov/anlpubs/2008/12/63060.pdf
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- Consecințele nefuncționării infrastructurii critice: consecințe economice și 
cu efecte asupra populației, folosind SIG pentru vizualizarea rezultatelor, duratei 
disfuncționalității și dinamicii sistemelor componente ale infrastructurii critice;

- Punctele singulare de avarie: identificarea punctelor vulnerabile care pot 
declanșa avarii în cascadă;

- Riscurile: elaborarea unei hărți a riscurilor;
- Strategiile de investiții și management al riscurilor.
Sunt luate în calcul și interdependențele între sectoarele amintite anterior. 

Reziliența nu reprezintă un obiectiv al proiectului, deși este implicit inclusă în 
strategiile de investiții și management al riscurilor. De asemenea, metodologia 
abordează toate tipurile de dezastre, naturale și produse de mâna omului.8

Metodologia ”CommAspen”

CommAspen este un nou model de simulare a efectelor perturbațiilor apărute 
în funcționarea infrastructurilor de telecomunicații asupra altor infrastructuri critice 
din economia SUA, cum ar fi finanțele, băncile sau sectorul energetic. Acesta 
extinde și modifică caracteristicile programului Aspen-EE, dezvoltat de către Sandia 
National Laboratories în scopul analizării interdependențelor existente între sistemul 
de alimentare cu energie electrică și alte infrastructuri critice.

CommAspen a fost testat pe o serie de scenarii în care rețeaua de comunicații 
este perturbată datorită congestiei sau defecțiunilor. Reziliența nu este luată în calcul.9

Metodologia ”COUNTERACT”

Această abordare este mai apropiată de o metodologie de evaluare a riscurilor 
organizaționale, luând în calcul toate elementele relevante. Counteract (Cluster of 
User Networks in Transport and Energy relating to Anti-terrorist Activities) a fost la 
origine un proiect finanțat în cadrul FP6. Acest proiect se concentrează pe amenințările 
teroriste în sectoarele energetic și transport. Ca atare, este o metodologie sectorială 
și acoperă doar o anumită parte a spectrului amenințărilor. În conformitate cu cele 
declarate de consorțiul de realizare, măsurile de securitate în sectorul transporturilor 
sunt aplicate într-o manieră nestructurată și inconsistentă, de la caz la caz.

Metodologia prezentată în acest proiect se concentrează pe operatori și 
structuri de orice dimensiune, excluzând abordarea sistemică. Evaluarea riscurilor 
de securitate este divizată în două părți, analiza riscurilor și analiza vulnerabilităților.

Analiza riscurilor se concentrează pe evaluarea probabilității de producere 
8  https://www.tisn.gov.au/Documents/CIPMA+tasking+and+dissemination+protocols.pdf
9  https://cfwebprod.sandia.gov/cfdocs/CompResearch/docs/04-0101_Simulating_Economic_Eff ects_ of_Disrup- https://cfwebprod.sandia.gov/cfdocs/CompResearch/docs/04-0101_Simulating_Economic_Effects_ of_Disrup-
tion .pdf
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a unui eveniment și pe impactul pe care l-ar putea avea, în timp ce evaluarea 
vulnerabilităților se concentrează pe estimarea măsurilor de securitate existente, 
corespunzătoare riscurilor asociate diverselor structuri.

Probabilitatea de materializare a unei amenințări (amenințări teroriste) este 
clasificată pe o scară cu cinci trepte: foarte mare, mare, posibilă, redusă, foarte 
redusă. Evaluarea impactului/gravității urmează un tipar asemănător și se bazează 
pe următoarele criterii: dezastruos, critic, marginal și necritic. Combinațiile care se 
pot face între probabilitatea de materializare și impact conduc la existența a 20 de 
categorii de risc.

Evaluarea vulnerabilităților conduce la o serie de măsuri potențiale ce pot fi 
luate pentru a contracara riscurile identificate la etapa de evaluare a riscurilor. Aceste 
măsuri sunt analizate pe baza următorilor parametri:

- Costuri;
- Eficiență;
- Timp necesar pentru implementare;
- Impactul asupra asigurărilor;
- Impactul asupra operațiunilor zilnice.10

Metodologia ”DECRIS”

Abordarea oferită de DECRIS este rezultatul unor cercetări intensive efectuate 
de către Institutul de Cercetare SINTEF din Norvegia. Acest proiect a fost dezvoltat 
pe baza capabilităților existente privind evaluarea riscurilor în diverse sectoare 
din această țară. Principala problemă a acestor metode de evaluare a riscurilor, 
comună la nivel global, este exact această abordare sectorială și evaluare a fiecărui 
sector independent. Din acest motiv, proiectul DECRIS a avut ca scop eliminarea 
acestor rupturi și conectarea metodologiilor existente în diverse sectoare și propune 
o metodologie generică de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților, care ia în 
considerare majoritatea dezastrelor și care se dorește a fi un instrument de analiză 
transversală pentru mai multe sectoare conexe. Țintă acestei metodologii sunt factorii 
de decizie și cei politici.

Metodologia are la bază o procedură în patru pași:
- Stabilirea taxonomiilor evenimentului și a dimensiunii riscurilor;
- Analiza simplificată a riscurilor și vulnerabilităților aferente evenimentului 

identificat;
- Analiza detaliată a evenimentelor selectate.
- Reziliența nu este evaluată în mod direct de către această metodologie.11

10  https://trimis.ec.europa.eu/project/cluster-user-networks-transport-and-energy-relating-anti-terrorist-activities
11  https://www.sintef.no/globalassets/project/samrisk/decris/documents/decris_samrisk_02092008_1.pdf
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Metodologiile europene pentru evaluarea riscurilor și planificarea 
situațiilor de urgență a rețelelor interconectate de energie (European Risk 
Assessment and Contingency Planning Methodologies for Interconnected 
Energy Networks (EURACOM)

EURACOM a fost un proiect finanțat în cadrul Programului Cadru 7 (FP7). 
Scopul proiectului a fost de a dezvolta o metodologie holistică de evaluare a riscurilor 
care să acopere toate tipurile de dezastre și toate domeniile, deși numele proiectului 
sugerează altceva. De fapt, rezultatul nu a fost o metodologie cu instrumente de suport 
adecvate, ci mai degrabă un cadru metodologic. Instrumentele de implementare sunt 
încă în dezvoltare. În cadrul acestui proiect, s-a realizat un studiu state of the art 
privind metodologiile de evaluare a riscurilor existente, concentrându-se în principal 
pe metodologiile de evaluare a riscurilor utilizate la nivel european.

Metodologia constă în șapte pași bine definiți:
1. Stabilirea unei echipe holistice și a unei viziuni holistice;
2. Definirea scopului holistic;
3. Definirea metricii utilizate la evaluarea riscurilor;
4. Înțelegerea structurilor și instalațiilor analizate;
5. 5. Înțelegerea contextului în care apare amenințarea;
6. Revizuirea elementelor de securitate/Identificarea vulnerabilităților;
7. Evaluarea și clasificarea riscurilor.
Grupul țintă ala cestei metodologii sunt factorii de decizie și cei politici. 

Reziliența nu este abordată.12

Metodologia ”Fast Analysis Infrastructure Tool (FAIT)”

Centrul de analiză și simulare a infrastructurilor naționale (National 
Infrastructure Simulation and Analysis Centre – NISAC) a dezvoltat Fast Analysis 
Infrastructure Tool (FAIT) în scopul sprijinirii Departamentului pentru Securitatea 
Națională (Department of Homeland Security - DHS) în determinarea importanței și 
interdependențelor existente între infrastructurile critice din SUA. Evident, această 
metodologie este adresată factorilor de decizie și celor politici. Interdependențele 
sunt prioritatea cea mai mare a acestei metodologii și a acestui instrument de 
implementare. FAIT sintetizează datele despre infrastructuri și cunoștințele experților. 
Acest instrument cuprinde patru mari elemente și anume: 

- evaluarea interdependențelor; 
- colocația infrastructurilor critice; 
- informațiile asociate;  
- impactul economic. 
Interdependențele sunt tratate pe baza cunoștințelor experților, care sunt 

12  https://cordis.europa.eu/result/rcn/57042_en.html
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integrate într-un program utilizat la definirea relațiilor existente între diverse 
infrastructuri.

O gamă largă de interdependențe sunt luate în considerare, deși 
interdependențele geografice sunt tratate separat, fiind cel de-al doilea element major 
al metodologiei (colocația). Acest element determină dependențele geografice ale 
instalațiilor sau structurilor pe baza datelor geospațiale.

Un element de o importanță deosebită este cel de evaluare a impactului 
economic. Acest element este proiectat să evalueze impactul economic asupra unei 
regiuni în cazul perturbărilor apărute în funcționarea unei anumite instalații sau 
structuri. Datele privind durata perturbărilor în funcționare și durata de repunere în 
funcțiune sunt utilizate în vederea evaluării impactului economic folosind tehnicile 
de modelare I/O. Reziliența nu este tratată.13

Metodologia ”Multilayer Infrastructure Network (MIN)”

Multilayer Infrastructure Network este o metodologie dezvoltată de către 
Purdue School of Civil Engineering. Obiectivul acesteia este de a generaliza 
paradigma rețelelor de transport în infrastructuri și de a aplica optimizări. Abordarea 
acestei metodologii este total diferită de a celorlalte metodologii prezentate și se 
bazează pe teoria jocurilor și optimizarea pe baza constrângerilor multiple, ca adaos 
la conceptul de fiabilitate a rețelelor. Interdependențele sunt tratate prin determinarea 
dinamici curgerilor ca intrări-ieșiri în cadrul diverselor sectoare. Analiza este efectuată 
folosind modelări și simulări bazate pe agenți. Rezultatul permite optimizarea alocării 
resurselor. Totuși, metodologia necesită un nivel ridicat de expertiză și cunoștințe 
tehnice, ceea ce reduce domeniul de aplicabilitate.14

Metodologia ”Modular Dynamic Model”

Sandia National Laboratories este implicată într-un număr important de 
proiecte legate de protecția infrastructurilor critice din SUA. Modular Dynamic 
Model este rezultatul unuia dintre aceste proiecte și a fost dezvoltat datorită 
problemelor induse de către interdependențe. Toate sectoarele și infrastructurile 
fac obiectul acestei metodologii. Obiectivul principal este analiza riscurilor pe 
baza modelării interdependențelor infrastructurilor. Rezultatul este reprezentat de 
o estimare a consecințelor datorate perturbării funcționării acestora. Ea are la bază 
modelarea pe bază de agenți și modelarea dinamică a sistemelor. Abordarea este 
destul de complicată și necesită un efort substanțial de a obține un rezultat precis și 
de încredere. În plus, necesită o cantitate uriașă de date, lucru care complică și mai 
mult procesul.
13  http://cip.management.dal.ca/publications/Critical%20Infrastructure%20Interdependency%20Modeling.pdf, pp. 55-56
14  https://engineering.purdue.edu/~peeta/data/disseminate/Disseminated-2005_NSE_IISGame.pdf
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Metodologia se adresează operatorilor IC și factorilor de decizie, dar și celor 
cu un anumit nivel de expertiză. Reziliența nu este abordată.15

Agent-Based Laboratory for Economics (N-ABLE)

Acest instrument a fost dezvoltat de către Centrul de analiză și simulare a 
infrastructurilor naționale (National Infrastructure Simulation and Analysis Centre 
– NISAC). El are la bază un cadru microeconomic bazat pe agent care are ca 
obiectiv analiza interdependențelor dintre firme și infrastructurile utilizate. Scopul 
metodologiei este de a identifica care sectoare economice sunt cele mai vulnerabile la 
perturbări ale funcționării. Ea poate fi utilizată pentru a se evalua impactul perturbării 
activității infrastructurii asupra lanțului de aprovizionare. Grupul-țintă este alcătuit 
din cercetătorii care lucrează în domeniu. Operatorii IC și factorii politici pot 
beneficia de această metodologie, dar depinde de nivelul lor de expertiză. N-ABLE 
este mai degrabă o metodologie de evaluare a impactului și interdependențelor decât 
una de evaluare a riscurilor. Reziliența nu este în atenție.16

Metodologia ”Net-Centric Effects-based operations MOdel 
(NEMO)”

Această metodologie a fost dezvoltată pentru operațiile militare, pentru 
a fi utilizată ca un instrument de evaluare în timp real a acestora, de către Sparta 
Inc. din SUA. Elementul principal al acestei metodologii este faptul că ea tratează 
infrastructura adversarului ca un sistem de rețele interconectate, acoperind astfel 
toate sectoarele. În cazul acesteia, identificarea interdependențelor nu are ca scop 
reducerea impactului, ci mai degrabă identificarea elementelor critice ale rețelei care 
pot maximiza impactul prin efectul de cascadă. Este cealaltă față a monedei, utilizând 
aceleași principii utilizate la protejarea infrastructurilor.

Suportul teoretic se bazează pe instrumente similare cu cele care sprijină 
elaborarea strategiilor militare (de ex. împotriva sabotajului) și cu cele utilizate la 
evaluarea vulnerabilităților diverselor domenii. Analizele rezultate vor furniza datele 
necesare managementului consecințelor, ținând cont de efectul imediat și de efectele 
de gradul doi (dispersia efectelor în cadrul structurii). Acestea vor fi reprezentate pe 
hărți în cadrul unor aplicații SIG.

Instrumentul este destinat autorităților militare, dar poate oferi anumite 
beneficii și operatorilor IC și factorilor de decizie, fiind posibilă identificarea 
punctelor vulnerabile diverselor instalații și structuri. Reziliența este tratată prin 
15  https://www.sandia.gov/nisac-ssl/wp/wp-content/uploads/downloads/2012/04/a-modular-dynamic-simulation-
model.pdf
16 https://www.researchgate.net/profile/Mark_Ehlen/publication/255609089_NISAC_Agent-Based_Laboratory_
for_Economics_N-ABLE_Overview_of_Agent_and_Simulation_Architectures/links/564f599b08ae1ef9296e9415/ 
NISAC-Agent-Based-Laboratory-for-Economics-N-ABLE-Overview-of-Agent-and-Simulation-Architectures.pdf
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prisma măsurilor de protecție și refacere a capacității de funcționare.17

Metodologia ”Network Security Risk Assessment modelling 
(NSRAM)”

Metodologia NSRAM a fost dezvoltată de către Institutul pentru Asigurarea 
Infrastructurii și Informației existent în Universitatea James Madison din SUA. 
Metodologia acoperă toate infrastructurile interconectate și are ca obiectiv 
determinarea răspunsului și interacțiunii sistemului cu diverse tipuri de accidente 
sau atacuri.

Baza teoretică este dată de modelarea simularea bazată pe agenți într-un 
mediu stohastic. Pe lângă evenimentele care pot cauză defecțiuni, modelul include de 
asemenea și capacitățile de reparare, care vor modela efectele produse de personalul 
de mentenanță (inclusiv comportamentul uman în cazul deteriorării sistemului) sau de 
lipsa pieselor de schimb. NDRAM scoate în evidență interacțiunea și interconexiunile 
existente între diverse infrastructuri simultan.

Urmare a procesului de analiză folosind acest model se poate obține informații 
cum ar fi performanțele sistemului de service, cu metrici ale nivelului de securitate 
și al riscurilor în timp. De asemenea, mai identifică modelele de defectare critice, 
implementarea unor contramăsuri eficiente din punct de vedere al costurilor și 
planificarea reconstrucției.

Metodologia este destinată operatorilor IC și factorilor de decizie. Reziliența 
este tratată în general prin prisma procesului de recuperare și refacere a capacității 
sistemelor.18

Metodologia ”RAMCAP-Plus”

Metodologia RAMCAP-Plus a fost dezvoltată de către ASME (American 
Society of Mechanical Engineers – Societatea americană a inginerilor din domeniul 
mecanicii) și este o metodologie de evaluare a riscurilor și rezilienței care acoperă 
toate tipurile de infrastructuri. Ea are ca scop sprijinirea protecției infrastructurilor 
critice naționale (evitarea dezastrelor și a consecințelor acestora) și a rezilienței 
acestora (reluarea stării de funcționare completă după finalizarea evenimentului 
perturbator).

Metodologia are la bază șapte pași, și anume:
1. Caracterizarea instalației/sistemului;
2. Caracterizarea amenințării;
3. Analiza consecințelor;
4. Analiză vulnerabilităților;

17  http://www.dodccrp.org/events/10th_ICCRTS/CD/papers/128.pdf, pag. 5-12
18  https://works.bepress.com/george_h_baker/12/download
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5. Evaluarea amenințării;
6. Evaluarea riscurilor și rezilienței;
7. Managementul riscurilor și rezilienței.
Metodologia elimină detaliile inutile, concentrându-se pe instalația/elementul 

cel mai critic al unei structuri. Un alt element esențial al acesteia este dat de faptul 
că dezvoltatorii metodologiei au identificat necesitatea comparării riscurilor 
intersectoriale.

Metodologia vizează operatorii IC și factorii de decizie. Reziliența este tratată, 
fiind de fapt elementul central al acesteia.19

Metodologia ”Risk and Vulnerability Analysis (RVA )”

Această metodologie a fost dezvoltată de către Agenția daneză de 
management a situațiilor de urgență (Danish Emergency Management Agency - 
DEMA). Metodologia este destinată tuturor sectoarelor, având ca obiectiv evaluarea 
amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților conexe acelor funcții care sunt critice în 
funcționarea societății, inclusiv pe timpul marilor catastrofe sau accidente majore.

Metodologia este structurată în patru etape:
1. Scopul și destinația analizei;
2. Dezvoltarea scenariului;
3. Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților;
4. Reprezentarea grafică a profilului de risc și vulnerabilitate. 
Baza teoretică constă în analiza calitativă a riscurilor. Toate evaluările sunt 

făcute folosind metoda index, în care un nivel al probabilității, consecințelor și 
vulnerabilităților este stabilit pe o scară de la 1 la 5, unde 1 este cel mai bun iar 5 
este cel mai slab. Grupul vizat este cel al autorităților guvernamentale și a altor părți 
interesate, cu responsabilități în domeniul situațiilor de urgență, atât publice cât și 
private. Reziliența nu este tratată.20

Metodologia ” Sandia Risk Assessment”

Sandia National Laboratories au dezvoltat în anul 2000 o metodologie de 
evaluare a riscurilor în vederea protejării fizice a infrastructurilor critice. Această 
lucrare a avut ca beneficiar o agenție a guvernului SUA, fiind un instrument destinat 
factorului politic la nivel național.

Metodologia cuprinde șapte pași distincți:
1. Caracterizarea instalației/structurii;
2. Identificarea evenimentelor nedorite și a elementelor critice;
3. Determinarea consecințelor evenimentelor nedorite;

19  https://files.asme.org/ASMEITI/RAMCAP/17978.pdf
20  http://brs.dk/eng/inspection/contingency_planning/rva/Pages/vulnerability_analysis_model.aspx
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4. Definirea amenințărilor asupra instalației/echipamentului/structurii;
5. Analiza eficienței protecției sistemului;
6. Estimarea riscurilor;
7. Sugerarea și evaluarea îmbunătățirilor ce pot fi aduse sistemului.
Analiza arborelui de defectare este principalul instrument al acestei metodologii 

utilizat în identificarea vulnerabilităților. Prin aplicarea analizei arborelui de defectare 
este posibil să se identifice scenariile de defectare și elementele critice în funcționarea 
unor instalații/structuri/echipamente.

La nivelul amenințărilor, metodologia pornește de la evenimentele nedorite și 
de la consecințele relevante pentru a micșora numărul de amenințări posibile la cele 
care pot conduce la acele evenimente nedorite. Apoi, pentru aceste amenințări se 
face o evaluare a riscurilor împreună cu o analiză a eficienței măsurilor de protecție a 
sistemului, având ca rezultat reducerea probabilității ca evenimentul nedorit să aibă 
loc. Pasul final al metodologiei constă în acceptarea sau nu a riscurilor. În cazul în 
care riscul este inacceptabil, se vor evalua din nou toate presupunerile și se vor lua 
măsuri pentru îmbunătățirea măsurilor de protecție.21

National Infrastructure Protection Plan Risk Management 
Framework

Cadrul de lucru pentru managementul riscurilor (Risk Management Framework) 
existent în Planul de protecție a infrastructurilor naționale (National Infrastructure 
Protection Plan - NIPP) a fost dezvoltat de către Departamentul pentru Securitatea 
Națională (Department of Homeland Security - DHS) din SUA. Metodologia este 
destinată să acopere toate sectoarele de activitate. Obiectivul acesteia este de a 
oferi un cadru care, pe baza priorităților naționale, obiectivelor, cerințelor pentru 
infrastructurile critice, face posibilă alocarea de resurse în mod eficient pentru a 
reduce vulnerabilitățile, descuraja amenințările și minimiza consecințele atacurilor 
sau a altor incidente.

Baza teoretică o reprezintă clasicul cadru de analiză a riscurilor, adaptat 
tuturor sectoarelor care dețin IC, identificate în Homeland Security Presidential 
Directive-7 (HSPD-7) și ia în considerare aspectele fizice, umane și cibernetice 
necesare implementării unor programe complexe. Acest cadru deține șase etape, de la 
definirea obiectivelor, identificarea amenințărilor, evaluarea și prioritizarea riscurilor, 
la validarea acțiunilor protective și măsurile luate pentru diminuarea riscurilor.

Utilizatorii acestei metode sunt factorii de decizie ai DHS, ai agențiilor 
federale specifice fiecărui sector, ai altor parteneri federali, statali, locali, tribali sau 
din serviciile private de securitate. Reziliența nu este tratată în mod explicit.22

21  https://prod.sandia.gov/techlib-noauth/access-control.cgi/2008/088143.pdf
22  https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/NIPP_RiskMgmt.pdf
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3. CONCLUZII

Numărul metodologiilor disponibile privind evaluarea riscurilor IC este foarte 
mare și doar o mică parte au fost trecute în revistă în această lucrare. În majoritatea 
cazurilor, metodologiile de evaluare a riscurilor pentru IC sunt adaptări ale unor 
metodologii utilizate la evaluarea riscurilor în cadrul unui mediu restrâns al unei 
organizații. În consecință, aceste metodologii sunt adaptate unor nevoi particulare 
ale organizației și translatate doar către o mică parte a amenințărilor relevante. În 
acest context, dezvoltarea acestor aplicații a fost facilitată de cunoașterea arhitecturii 
și principiilor de funcționare, care sunt precondiții ale modelării și simulării. Aceste 
precondiții nu sunt în permanență îndeplinite atunci când metodologia de evaluare 
a riscurilor depășește limitele organizației și se doresc a fi utilizate în evaluarea 
sistemelor de sisteme, cum ar fi infrastructurile interconectate, unde arhitectura și 
principiile de funcționare nu sunt clare întotdeauna. Această provocare este valabilă 
în cazul tuturor metodologiilor de evaluare a riscurilor, care, deși inițial nu au fost 
proiectate să fie utilizate pentru sisteme complexe, s-a încercat, totuși, o adaptare 
pentru a fi utilizate în acest scop. 

Factorii politici, factorii de decizie și operatorii infrastructurilor sunt conștienți 
de aceste deficiențe și emit cerințe specifice analiștilor de sistem în vederea dezvoltării 
unor abordări eficiente, care să fie potrivite pentru evaluarea infrastructurilor 
complexe și ulterior, sistemelor de sisteme. Eficiența constă într-un compromis între 
timpul (și datele) necesare dezvoltării unui model și modul expres în care acesta face 
față evaluării riscurilor și rezilienței, la nivelul la care rezultatul trebuie să sprijine 
procesul decizional. Primul pas în această direcție a fost dezvoltarea metodologiilor 
care sunt destinate în mod special evaluării sectoarelor critice (așa cum sunt ele 
definite de către factorul politic) și valabile pentru numeroase tipuri de dezastre, de 
ex. terorism, dezastre naturale, amenințări create de om etc. Criticalitatea acestora 
este stabilită împreună cu nivelul de interdependență, care reprezintă principala 
provocare a acestor metodologii.  Identificarea interdependențelor va permite 
evaluarea efectelor în cascadă și va avea un rezultat comun mai multor sectoare, 
astfel încât să nu se compare mere cu pere. În acest sens, două mari abordări au fost 
identificate: impactul combinat și ierarhizarea.

Impactul pe care perturbarea activității unei infrastructuri îl poate avea este 
în mod obișnuit exprimat în valori combinate care sunt semnificative în exprimarea 
pierderilor economice. Această abordare simplă permite factorului politic evaluarea 
diverselor scenarii privind perturbarea funcționării, inclusiv efectele în cascadă 
ce pot apărea în mai multe sectoare conexe și evaluarea costurilor și beneficiilor 
măsurilor de combatere a efectelor. O evaluare completă a riscurilor este posibilă 
dacă impactul este combinat cu probabilitatea de apariție a scenariului. Dacă aceste 
informații nu sunt disponibile, atunci analiza este doar o evaluare a impactului și nu 
poate fi utilizată pentru prioritizarea măsurilor de combatere a efectelor, în special în 
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cazul evenimentelor de tipul HILF (High Impact Low Probability – Impact Ridicat 
Probabilitate Redusă).

Ierarhizarea a inspirat câteva metodologii. Ea se aseamănă cu analiza 
multicriterială, valorile obținute fiind mediile ponderate a mai multor valori. Această 
abordare este calitativă și utilizată în general pentru prioritizarea măsurilor de 
combatere a efectelor, de ex. prioritizarea unui sector în detrimentul altuia pentru 
că în acest mod se reduce gravitatea efectelor. Totuși, această abordare nu se poate 
aplica în cazul evaluării cost-beneficii a măsurilor de combatere. 

Aproape toate metodologiile par să aibă reziliența ca element lipsă sau tratată 
superficial. Operatorii, administratorii structurilor, factorul politic tind să identifice 
doar amenințările și vulnerabilitățile din domeniul lor de activitate. Acest lucru 
conduce la lipsa unei imagini complexe, în care sectoarele interacționează între ele. 
O consecință a acestui fapt este tendința de a se proteja doar de riscurile relevante 
domeniului lor de responsabilitate, deseori considerând cazul cel mai nefavorabil și 
aplicând măsuri de contracarare disproporționate. Din punctul de vedere al evaluării 
riscurilor, această abordare este eficientă, dar limitează posibilitățile implementării 
unor măsuri de contracarare eficiente din punct de vedere al costurilor. Dacă problema 
s-ar analiza și din punct de vedere al rezilienței, ar rezulta și alte alternative privind 
contracararea efectelor. O analiză a rezilienței necesită evaluarea unei infrastructuri 
din punct de vedere holistic, îmbunătățind coordonarea și răspunsul eficient în cadrul 
interdependențelor.

Metodologiile de evaluare a riscurilor existente la nivel european nu au 
maturitatea, în termeni de eficiență și completitudine, a celor din SUA. Acest lucru 
este explicabil dacă se ia în calcul fragmentarea diverselor infrastructuri europene în 
diverse țări, care au culturi de securitate și măsuri de securitate diferite, dezvoltate 
pentru a rezolva problemele de protecție locale. Una din provocările majore este 
realizarea unui cadru armonizat la nivel european în care aceste metodologii să 
funcționeze. Acest cadru ar trebui să identifice interdependențele între diverse 
infrastructuri, între diverse sectoare și între diverse țări (cerință unică, valabilă doar 
pentru UE), concentrându-se pe reziliență. În plus, este necesară adaptarea unor 
metrici comune pentru evaluarea riscurilor transversale între mai multe sectoare 
conexe (de ex. impactul economic).

În concluzie, evaluarea riscurilor IC trebuie considerată ca parte integrantă a 
unui cadru mai larg în care principalul instrument este analiza rezilienței. 
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Rezumat

Riscul este factorul cel mai important în funcționarea tuturor sistemelor 
și proceselor, dar și în politicile și strategiile de securitate și apărare specifice 
societăților omenești. De aceea, analiza de risc se înscrie ca una dintre 
cele mai importante activități ale omului. Nimeni, niciodată, nu își asumă o 
acțiune și, mai ales, nu trece la efectuarea ei, fără o minimă analiză de risc. 
De aceea, problematica minimizării riscului, ca modalitate permanentă de 
optimizare a funcționării infrastructurii critice, este una nu doar permanentă, 
ci și esențială. 

Cuvinte-cheie: risc; analiză; funcționare; securitate;

Abstract

Risk is the most important factor in the functioning of all systems and 
processes, but also in the security and defence policies and strategies specific 
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to human societies. Therefore, risk analysis is one of the most important human 
activities. Nobody ever takes action and, above all, does not go through it 
without a minimal risk analysis. Therefore, the issue of risk minimization, as 
a permanent way of optimizing the operation of critical infrastructure, is not 
only permanent but also essential.

Keywords: risk; analyze; operation; security;

Riscuri posibile şi locul acestora în societate

Esenţial pentru lume privită ca infrastructură critică majoră, este schimbarea, 
probabil unica proprietate care nu poate fi contestată şi care nu este 

controversată. În ultima sută de ani schimbarea s-a accelerat progresiv, devenind 
putem spune o instabilitate care amplifică nesiguranţa, datorită necunoscutelor care 
inevitabil apar şi care sunt generatoare de riscuri de tot felul. Ar fi simplu să avem 
o societate neschimbătoare şi o lume a certitudinilor, dar din păcate viaţa noastră 
este marcată mai mult de riscuri şi nesiguranţă. Acest fapt se resimte în evoluţia 
relaţiilor interumane, a mecanismelor care stau la baza schimburilor internaţionale, 
a afacerilor de tot felul şi în special economice. 

Ideea de risc într-o infrastructură critică, de multe ori este asociată cu cea 
de pierdere, aceasta trebuind înţeleasă fie ca rezultat negativ fie ca unul pozitiv, 
dar inferior celui aşteptat2. Totodată, dacă ne referim la infrastructuri critice, se pot 
întâlni atât riscuri din care decurg pierderi pentru toţi componenţii acestora, cât şi 
altele din care acelea că pierderile unora dintre componenţi îşi găsesc corespondentul 
în câştiguri pentru alţii. De altfel, în înţelepciunea populară românească întâlnim 
această idee a consecinţelor nuanţate ale riscului prin dictonul „Cine nu riscă, nu 
câştigă”. Acest deziderat rezultă tocmai din schimbările majore de informaţii de 
atitudini şi de mentalităţii, generate în special de materialismul şi subiectivitatea 
omului în particular şi de dinamismul evoluţiei mecaniciste a lumii în general3.

În acestă idee există o mare diversitate de opinii cu privire la conţinutul 
riscurilor şi managementul acestora într-o infrastructură critică4

- Riscurile reprezintă probabilitatea de obţinere a rezultatelor favorabile sau 
nefavorabile într-o acţiune viitoare exprimată în termeni probabilistici. (Alexandru 
Puiu) 
2  https://andreivocila.wordpress.com/2010/02/24/protectia-infrastructurii-critice-in-viziunea-strategiei-nationale-
de-securitate-2/
3  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGM L+TA+P6-TA-2007-
0325+0+DOC+PDF+V0//RO
4  https://adevarul.ro/news/eveniment/o-intrebare-delicata-timp-criza-controleaza-infrastructura-critica-romaniei-
1_55dc2c7ff5eaafab2ce5939c/index.html
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- Riscul constituie „evenimentul viitor şi probabil a cărui producere ar putea 
provoca anumite pierderi”. (V. Babiuc) 

- Riscul este „posibilitatea apariţiei unei pierderi în cadrul unei afaceri 
economice (export, import, cooperare), ca rezultat al producerii unor evenimente, 
fenomene imprevizibile”. (Mariana Negrus) 

- „Riscul reprezintă variabilitatea rezultatului posibil în funcţie de un 
eveniment nesigur, incert”. (M. Dorfman) 

- Riscul reprezintă „variabilitatea rezultatului unei acţiuni sau decizii într-o 
perioadă de timp, într-o situaţie determinată”. (R. Williams) 

- Riscul este incertitudinea cu privire la o pierdere. (Tieschman Green) 
- Riscul poate fi definit ca posibilitatea ca pierderile să fie mai mari decât se 

asteaptă. (Meher Hedges) 

Cele mai frecvente riscuri, în infrastructurile critice, pot avea diferite motivaţii5 

care pot acţiona în cumul sau singulare:
a) Dificultatea, uneori imposibilitatea de a obţine informaţii complete şi 

perfecte despre componenti; 
b) Timpul deseori limitat, uneori chiar foarte limitat, pentru fundamentarea şi 

adoptarea deciziei; 
c) Posibilitatea limitată de a emite previziuni despre care să existe certitudinea 

că se vor îndeplini în condiţiile mobilităţii continue a vieţii politico-socio-economice. 
d) Prezenţa continuă a unor factori generatori de tensiuni şi conflicte: terorism, 

războaie reci, embargouri, s.a. 
e) Acţiuni frecvente de concurenţă neloială, intervenţii ale statelor sau ale 

marilor puteri economico-financiare, societăţi multinaţionale şi transnaţionale, state 
care distorsionează relaţionarea corectă şi firescă în interiorul unei infrastructuri 
critice. 

Asemenea riscuri, chiar dacă nu acţionează întotdeauna într-un cumul perfect, 
ele, de regulă se intersectează şi evident prin forţa împrejurărilor interne şi externe 
determina de cele mai multe ori cele mai mari dificultăţi in interiorul infrastructurilor 
critice ale căror proceduri şi legiferări funcţionale sunt superficiale şi neputincioase. 
In aceasta abordare nu reusesc să genereze infomările necesare şi în timpul necesar 
factorilor decidenţi6. 

Numărul mare al motivaţiilor riscurilor în infrastructurile critice nu trebuie 
să ducă la concluzia că aceste riscuri reprezintă numai o problemă de procedură şi 
organizare. Deşi procedurile şi mecanismele de organizare internă au un rol important 
în orice infrastructură critică, experienţa şi profesionalismul specialiştilor care produc 
5  Critical Foundations. Protecting America’s Infrastructures. The Report of the President’s Commission on Critical 
Infrastrucutre Protection, Washington DC, October 1997
6  https://www.researchgate.net/publication/312040936_PROTECTIA_INFRASTRUCTURILOR_CRITICE_-_
MODELAREA_BAZATA_PE_OBIECT_-_rezumat_teza_de_doctorat_Critical_Infrastructures_Protection_-_Ob-
ject-Oriented_Modelling_-_Executive_summary_PhD_Thesis
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analiza ricului sau riscurilor momentului este cea care poate să furnizeze decidenţilor 
concluzii şi propuneri pertinenete în vederea luării unei decizii. În situaţia în care 
succesele sau insuccesele sunt atribuite în mod sistematic preponderent şansei, 
respectiv neşansei momentului, decidenţii pierd atributul lor esenţial, acela de a 
dovedi măiestrie decizională, bazată pe talent şi pregătire, contribuind la descifrarea 
unor situaţii nefavorabile pentru a evita pierderile sau a le diminua cel mai mult 
posibil în situaţia dată. Se poate face în acest context o clasificarea a riscurilor7.

1. După nivelul la care acţionează:

a) Riscuri la scară planetară (mondiale, globale);
b) Riscuri la scară regională (continentală, semicontinentală, multicontinentală);
c) Riscuri la scară naţională (riscuri de ţară);
d) Riscuri la nivel de întreprindere (riscuri de proiect, riscuri de întreprindere).

2. După conţinutul lor:

a) Cu un conţinut economic - de pildă riscul datorat fluctuaţiilor valutare 
şi a preţurilor; cel provenit din neexecutarea obligaţiilor contractuale ca urmare a 
incompetenţei, relei credinţe etc.;

b) Cu un conţinut politic: stare de război, blocade economice, embargouri, 
schimbări ale regimului politic, adoptarea de interdicţii la transferuri valutare, anulări 
ale autorizaţiilor de export sau import;

c) Sociale - care apar din cauza grevelor şi a altor conflicte sociale, uneori 
ajungând până la declanşarea unor răscoale sau revoluţii după care o perioadă se 
instaurează mai mult sau mai puţin fenomene anarhice în economie;

d) Naturale - determinate de fenomene cum sunt cutremurele, inundaţiile, 
uraganele, erupţiile vulcanice etc.

3. După localizarea lor:
a) Interne - sunt localizate în întreprinderea de pe piaţa internă şi ţin de 

domeniul capacităţii de realizare umană, de dotarea cu mijloace materiale, defecțiuni 
mari în depozitarea, manipularea şi transportul intern al mărfurilor etc.

b) Externe - apar între parteneri din țări diferite în procesul afacerilor economice 
internaţionale şi pot avea, la rândul lor, cauze diferite: dificultăţi financiare, socio-
politice, rea credinţă etc.

c) Câteva dintre categoriile de riscuri care au grad ridicat de determinare 
asupra afacerilor economice internaţionale sunt:

- Riscul de ţară; 
- Riscurile microeconomice

O analiză pertinentă pentru componenta decizională implică identificarea 
7  https://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/infrastructuri_critice.pdf
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riscului şi atributelor acestuia, a efectelor pozitive şi negative ale acestuia astfel 
încât componenta decizională să poată face diferenţa între ameninţări şi oportunităţi 
generate de risc în interiorul unei infrastructuri critice, precum şi diferenţa dintre risc 
şi problemă8.

Orice risc implică trei atribute care trebuie să fie cuantificate:
- Probabilitatea ca riscul să se întâmple, de obicei exprimată în procente sau 

categorii: mică, medie, mare.
- Impactul, pierderea care va avea loc în cazul în care riscul devine o realitate, 

poate fi exprimat prin categorii: scăzut, mediu, ridicat.
- Proximitatea este exprimată în termeni de timp (data cea mai probabilă la 

care evenimentul ar putea avea loc) sau categorii (de exemplu iminentă, pe termen 
scurt, pe termen lung), având în vedere intervalul de timp din momentul în care 
riscul este identificat până în momentul cel mai probabil în care riscul ar avea un 
impact asupra obiectivelor proiectului.

De asemenea, în diferenţierea noţiunii de risc de cea de problemă, pentru 
componenta decizională pot fi utile următoarele:

- Riscul este un eveniment viitor care poate avea un impact negativ asupra 
obiectivelor proiectului. Aspectul cheie este acela că evenimentul de risc nu s-a 
întâmplat încă și s-ar putea să nici nu se întâmple.

- Problema este un rezultat al unui eveniment care se întâmplă chiar acum sau 
s-a întâmplat deja. O problemă are un impact negativ asupra infrastructurii critice. O 
problemă nu este un risc, dar un risc poate deveni o problemă atunci când nu îi mai 
putem evita impactul.

Acţiunile de gestionare a riscurilor au ca scop primordial identificarea din 
timp a acestora, în felul acesta producându-se evitarea lor şi identificarea măsurilor 
necesare pentru acționarea în vederea reducerii impactului acestora (4). Gestionarea 
proactivă a riscurilor implică stabilirea unei strategii care previne materializarea 
riscului și transformarea lui într-o problemă sau îi limitează impactul în cazul în 
care acesta se materializează9. Strategia de gestionare a riscurilor include, de obicei, 
reducerea efectului negativ sau a probabilității de apariție a riscului, transferul 
amenințării către o altă parte, evitarea amenințării sau chiar acceptarea ei.

Paradigma acţiunilor manageriale de minimizare a 
riscurilor

În timpul activităţilor de constituire şi manageriere a unei infrastructuri critice 
precum şi pe timpul ciclului de viață al acesteia, riscurile trebuie să fie identificate, 
analizate și ulterior trebuie planificate măsuri adecvate, iar apoi evaluate și puse în 
aplicare când este nevoie. În derularea acestor pași, componenta managerială este 
8  https://www.unap.ro/ro/doctorat/teze%20doctorat%20rezumate/2016%20IANUARIE/Anca%20Stanisteanu.pdf
9  https://www.homeaffairs.gov.au/about/national-security/critical-infrastructure-resilience
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asistată de către părțile componente ale infrastructurii critice.
O mare parte din riscurile care pot apărea în ciclul de viaţă al unei infrastructuri 

critice pot fi identificate în faza de constituire a acesteia, unele dintre ele chiar în faza 
de inițiere a procedurilor specifice cerinţelor existenţiale ale acesteia. Există o serie 
de instrumente și modalități care pot ajuta componenta managerială în a efectua 
eficient această activitate. Se pot utiliza cerinţe de verificare sau interogare prin care 
răspunsurile la întrebări vor dezvălui riscuri (4).

Cu toate acestea, riscurile există și apar de-a lungul întregului ciclu de 
viață al unei infrastructuri critice; de aceea ele trebuie să fie identificate în mod 
continuu, nu doar în faza de start-up. Identificarea riscurilor trebuie să facă parte din 
rutina activităţilor de management al infrastructurii critice. Este responsabilitatea 
profesională și morală a componentei manageriale să raporteze riscurile de îndată ce 
sunt identificate, chiar dacă acestea par să aibă o importanță redusă (8).

Odată identificate, riscurile trebuie să fie înregistrate, comunicate, împărtășite 
prin intermediul unui jurnal de risc (risk log) sau orice alt instrument care permite 
înregistrarea riscurilor.

Odată ce riscul a fost identificat, componenta managerială a infrastructurii 
critice (sau responsabilul care acționează în calitate de manager de risc în cadrul 
infrastructurii critice) va evalua probabilitatea, impactul și proximitatea acestuia. În 
unele cazuri, acest pas necesită și o analiză de impact, care va lua în considerare toate 
obiectivele ce pot fi afectate de posibila apariție a riscului. În mod ideal, managerul 
de risc ar trebui să determine și valoarea riscului, adică costul problemei în cazul în 
care riscul se materializează. 

Componenta managerială trebuie să se asigure că răspunderea pentru toate 
riscurile importante este atribuită în mod explicit unei persoane (risk owner). 
Aceasta va fi persoana cu profilul cel mai potrivit pentru a gestiona riscul respectiv 
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în intervalul în care este posibil să se materialize10.
În măsura în care probabilitatea, impactul și proximitatea unui risc au fost 

evaluate, componenta managerială a infrastructurii critice va colabora cu toate 
subsistemele implicate pentru a defini și a planifica măsuri adecvate gestionării 
riscului (2). În principal, măsurile pe care componenta managerială le poate lua în 
considerare atunci când va răspunde la un risc sunt:

1. Atenuarea riscului - presupune reducerea impactului și/ sau a probabilității 
de apariție a riscului. Este strategia primară, una proactivă, care gestionează riscurile 
într-o manieră controlată și eficientă. Este de cele mai multe ori realizată printr-o 
atenuare, care include, de asemenea, și un plan de intervenție în cazul în care riscul 
se produce.

2. Evitarea riscului - presupune eliminarea completă a riscului. Acest lucru 
înseamnă că nu se vor desfășura activitățile ce sunt purtătoare de risc. Evitarea 
riscurilor înseamnă, de asemenea, a pierde potențialul câștig care ar fi putut fi obținut 
în cazul în care riscul ar fi fost acceptat.

3. Transferul riscului - presupune transferarea sau distribuirea impactului 
riscului către un subsistem al infrastructurii critice sau către o alta.

4. Rezerva riscului, cunoscut de asemenea și sub numele de plan de urgență, 
oferă o alternativă pentru situația în care riscul se va materializa.

5. Acceptarea riscului - presupune că nici un răspuns nu va fi implementat, 
riscul este lăsat să se producă.

În marea majoritate a cazurilor măsurile definite pentru a răspunde la riscuri 
generează costuri suplimentare pentru infrastructura critică. Măsurile de atenuare a 
riscului sunt eficiente atunci când câștigul obținut prin reducerea riscului depășește 
pierderea potențială care ar fi fost înregistrată în cazul în care riscul s-ar fi materializat. 
Altfel spus, managementul de risc oferă componentei manageriale informaţiile 
necesare pentru ca aceasta să decidă cât de mult timp, bani şi efort este dispusă să 
investească pentru rezolvarea unei probleme care ar putea să nu apară niciodată. 
O practică înțeleaptă în managementul infrastructurilor critice este aceea de a lua 
întotdeauna în considerare un buget de risc, atunci când se calculează bugetul inițial11.

Riscurile trebuie să fie monitorizate și revizuite periodic pentru a stabili 
dacă răspunsurile planificate mai sunt sau nu de actualitate și dacă e necesar a fi 
planificate măsuri noi. În timpul ciclului de viață al unei infrastructuri critice pot fi 
identificate sute de riscuri. Este imposibil ca toate acestea să poată fi monitorizate 
în mod regulat. De aceea, recomandarea este ca doar primele 10 riscuri (luând în 
considerare prioritățile stabilite prin cerințele de funcţionare ale infrastructurii 
critice) să fie monitorizate regulat. O matrice de Impact/ Probabilitate poate ajuta 
managerul de proiect să decidă care dintre riscuri au nevoie de atenția lui.

10  https://www.dhs.gov/science-and-technology/critical-infrastructure-and-resilience
11  http://www.infrastrutturecritiche.it/new/media-files/2016/04/Guidelines_Critical_Infrastructures_Resilience_
Evaluation.pdf
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Conform matricei de mai sus, pentru managerierea cu riscuri minime a 
unei infrastructuri critice, componenta managerială trebuie să identifice și să își 
concentreze atenția asupra riscurilor moderate și extreme. Riscurile din colțul dreapta 
sus (de mare impact și cu grad ridicat de probabilitate) sunt de importanță crucială, 
iar componenta managerială trebuie să le acorde o atenție deosebită. Este posibil ca 
la un moment dat un risc moderat să necesite mai multă atenție decât unul extrem 
a cărui proximitate este pe termen lung, din motiv că cel moderat este posibil să se 
materializeze în curând. În acest caz experienţa şi profesionalismul componentei 
manageriale este definitoriu. Riscurile cu probabilitate și impact redus pot fi de cele 
mai multe ori ignorate 12.

O problemă interesantă este paradigma „riscul de a nu avea riscuri”. 
Identificarea și gestionarea riscurilor este esența supraviețuirii unei infrastruturi 
critice. Sunt foarte multe cazuri în care practicile de gestionare a riscurilor nu sunt 
formalizate iar acest lucru devine un risc în sine. Cu toate că componenta managerială, 
în special managerul de risc, identifică riscurile pe baza experiențelor anterioare, a 
lecțiilor învățate sau doar pe bază de intuiție, riscurile sunt rareori gestionate sau 
monitorizate în mod corespunzător, iar atunci când lucrurile pot merge prost ele 
vor merge prost (dacă nu se vor lua măsuri). De câte ori ați auzit expresia: „Știam 
eu că asta se va întâmpla”, după ce s-a întâmplat ceva rău? Și aceasta se datorează 
faptului că o persoană din echipă a intuit că ceva poate merge prost dar nu a acționat 

12  https://www.sintef.no/globalassets/project/nexus/tesis-leire-labaka.pdf
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pentru a preveni. Faptul că alegem să comunicăm și celorlalți îngrijorarea noastră 
și acționăm pentru a evita riscul este un semn de maturitate și arată că ne pasă. 
Este responsabilitatea noastră să împărtășim riscurile cu persoana care poate acționa 
pentru a le evita sau pentru a le diminua impactul. Fiecare dintre noi are propria sa 
perspectivă, cunoaștere și înțelegere a ceea ce se întâmplă, vede lucruri pe care alții 
nu le văd sau nu le pot vedea. Se spune că, în medie, fiecare dintre noi identificăm 
aproximativ cinci riscuri pe zi, dar, de obicei, le uităm la scurt timp după aceea dacă 
nu le notăm�.

Este o provocare pentru fiecare membru al echipei manageriale să identifice 
și să reacționeze la apariţia oricărui fel de risc. O gestionare eficientă a riscurilor 
începe de la nivelul de top-management, a board-ului, unde trebuie să existe claritate 
cu privire la strategia de risc și de guvernare, o înțelegere corectă și responsabilități 
clare privind managementul riscului la nivel de board și la nivel executiv �.

Concluzii

Componenta managerială a fiecărei infrastructuri critice trebuie să înțeleagă 
importanța managementului riscurilor ca și proces, ca și mentalitate, ca și atitudine 
față de riscuri și să acționeze continuu pentru eliminarea „riscului de a nu avea 
riscuri”, posibil prin:

- Implementarea unui proces de management al riscului eficient la 
nivelul infrastructurii critice. Acesta include politici, proceduri, instrumente și 
responsabilități implicate în activitățile de gestionare a riscurilor;

- Implementarea unei aplicații dezvoltate intern care încurajează și sprijină 
identificarea riscurilor, urmărirea și analiza lor;

- Încurajarea comunicării deschise privind identificarea riscurilor;
- Sesiuni de training de management al riscurilor pentru componenta 

managerială (team leader-i) cât și pentru cea de execuţie şi cea responsabilă de 
asigurarea calității;

- Analiza generală a riscurilor (număr de riscuri, categorii de riscuri, 
valoarea cumulată a riscurilor). Astfel suntem capabili să determinăm categoriile 
care determină cele mai multe riscuri, să identificăm și să înțelegem riscurile „care 
contează” și avem astfel posibilitatea de a acționa rapid pentru acoperirea lor.

Luând în calcul toate acestea, putem spune că în scopul facilitării procesului de 
management al riscurilor este indicat să se dezvolte la nivelul fiecărei infrastructuri 
critice programa de analiză a riscului, matrice de gestionare şi urmărire continuă 
a apariției şi evoluției riscurilor, informaţii de care componenta managerială să 
beneficieze pentru luarea unei decizii cât mai bune, cu riscuri minime de implementare. 

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
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lupta pentru viață, libertate, demnitate și dreptul la fericire!
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a absolvit cursurile Facultăţii de Administraţie şi Management a Universităţii 
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***

Rezumat 

Lucrarea ”Clipele însângerate ale României” a fost publicată în anul 
2016 de editura MAGIC PRINT din Onești – Bacău, ca o formă de exprimare 
a revoltei și indignării autorilor acestei cărți: Gabriel I. NĂSTASE și Bogdan 
A. PĂPĂDIE împotriva clasei politice românești în general și a unora dintre 
reprezentanții acesteia în special. Din anul 1990 și până în prezent trădătorii 
(colaboraționiștii) din interiorul țării cu putere de decizie la diferite nivele 
instituționale, în complicitate cu ”asasinii economici” din afara țării, au 
prăduit avuția națională a acestei țări și continuă să o facă, invocându-se așa-
zisul parteneriat. Structura cărții ”Clipele însângerate ale României” este 
formată din prefețele scrise de personalități de prestigiu, cărților publicate de 
autorii mai sus menționați. aprecierile cu privire la tematica acestei lucrări 
au fost făcute de general de brgigadă (r) dr. Gheorghe VĂDUVA. Autorii 
au publicat această lucrare și în revista UNIVERS STRATEGIC pentru a 
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comemora 100 de ani de la Marea Unire din decembrie 1918 și toți eroii 
români căzuți în luptele ”tăcute” desfășurate pe frontul invizibil al spionajului 
și contraspionajului, pentru păstrarea integrității și suveranității Statului 
Român.

Cuvinte cheie: trădători; asasini economici; spionaj; contraspionaj; distrugerea 
economiei; distrugerea culturii, sărăcie; 

Summary 

The paper „ Bloody moments of Romania „ was publish in 2016 
by the MAGIC PRINT from Onesti - Bacau as a form of expression about 
revolt and indignation of the authors: Gabriel I. NĂSTASE and Bogdan A. 
PĂPĂDIE against the Romanian political class in general and some of its 
representatives in particular. Since 1990, until now, the traitors (collaborators) 
inside the country with decision-making powers at different institutional 
levels, in complicity with the „economic assassins” outside the country, have 
dominated the national wealth of this country and continue to do so, invoking 
the so-called partnership. Structure of this book is composed of prefaces written 
by prestigious personalities, books published by the above-mentioned authors, 
the appreciation regarding the theme of this work was made by general (r) dr. 
Gheorghe VĂDUVA. The authors also published this work in the UNIVERS 
STRATEGIC magazine to commemorate the 100th anniversary of the Great 
Union in December 1918 and all the Romanian heroes fallen in the „silent” 
battles on the invisible front of espionage and counter-intelligence to preserve 
the integrity and sovereignty of the Romanian State.

Keywords: traitors; economic assassins; espionage; counterintelligence; 
destruction of economy; destruction of culture; poverty;

Aprecieri cu privire la tematica lucrării

Niciodată, în istoria sa extrem de zbuciumată, România nu a cunoscut, credem 
noi, o asemenea desfăşurare dramatică. E drept, de la daci încoace – şi, poate cu mult 
înaintea lor – acest spaţiu dumnezeiesc, atât de bogat în resurse şi în dumnezeiasca lui 
căldură, a suportat presiuni de tot felul, războaie şi tot felul de tragedii. Dar poporul 
care-l locuieşte (acelaşi de mii de ani) s-a bătut totdeauna pentru locul lui sub cer, 
pentru pământ, pământ care înseamnă, de fapt, viaţa lui. Duşmanii poporului român 
– şi sunt destui, mai ales din seminţiile migratoare – n-au pregetat nicio clipă în a-l 
ataca prin toate mijloacele posibile de la hărţuire şi învrăjbire, la conspiraţii oribile şi 
războaie sângeroase şi stratageme de tot felul. Desigur, pentru a-i lua pământul şi a-l 
alunga sau în a-l înrobi. Istoria lumii este ca istora lumii, mai exact, ca un buldozer 
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care nivelează totul pentru a face drum neted puterii discreţionare. De aceea, ea este 
sau pare a fi indiferentă la acest spaţiu dumnezeiesc din realitatea românilor, fie îl 
tratează cu aroganţa puterii supreme – ieri, ca şi azi –, fie nu vede. Iar puterea puterii 
– oricât ar fi fost şi ar fi ea de vremelnică şi de fluidă sau de aşezată în temeliile ei 
geopolitice, n-a avut niciodată în vedere adevărul şi dreptatea dreptăţii românilor. 
Chiar dacă, după Primul Război Mondial, românii, cei care, în istoria lor milenară, 
fuseseră loviţi crunt de Imperiul Roman şi de toate imperiile şi marile puteri care au 
urmat acestuia, ei au reuşit totuşi, printr-o uriaşă jertfă de sânge şi cu ajutorul unor 
mari omeni – români şi străini – care au preţuit adevărul, să-şi recupereze o parte din 
vatra strămoşească în jurul Carpaţilor, în spaţiul vechii Dacii.

Dar vremurile care au urmat au luat-o, de fapt, de la început. Clasa politică 
românească, ea însăşi o adunătură de oportunişti şi de avizi de putere, s-a dezbinat 
din nou, vecinii agresivi au cerut (a se citi:luat) iarăşi pământ din pământul românesc 
– şi li s-a dat, prin dictatul de la Viena, tot de la Viena – apoi, după un alt război 
extrem de crunt şi de sângeros, iarăşi s-au mai luat nişte hălci din pământul nostru 
sfânt… Şi tot aşa.  

După 1989, agresiunea puterii discreţionare împotriva poporului român – 
devenită, între timp, şi mai perversă şi extrem de ticăloasă – a căpătat noi forme 
şi un conţinut alambicat, greu de depistat şi de contracarat. Noul cal troian avea 
denumiri pentru care unii dintre marii oameni ai lumii şi milioane de alţi slujbaşi ai 
valorilor, adevărului şi dreptăţii şi-au dat viaţa: democraţie, demnitate, libertate… 
(fără fraternitate), sau… economie de piaţă, acces la valorile occidentale, integrare 
în Uniunea Europeană, integrare în NATO (dintr-un puţ în alt puţ), globalizare, 
euroregionalizare etc. etc. Concepte care par în acord cu miezul vremii, cu deplasarea 
spre universal, cu trecerea peste frontiere şi peste limite, cu intrarea în Absolut, cu 
ieşirea din chingi şi prejudecăţi, cu adevărata libertate, neîngrădită de nimeni şi de 
nimic… 

Bazaconii! Lichelele poporului român – pentru că şi poporul acesta are 
destule lichele şi destui oameni de nimic – au ieşit la suprafaţă ca gunoaiele în 
timpul inundaţiilor şi reversărilor –, au devalizat – sub îndrumarea şi la îndemnul şi 
încurajarea generoasă a duşmanilor poporului român – totul, totul… Întreaga muncă 
a poporului român de un secol a fost distrusă doar în câţiva ani. Finanţele, industria, 
agricultura, sistemul educaţional… În câţiva ani, românii au devenit, din oameni 
demni, educaţi, foarte buni specialişti, nişte nimeni… Chiar în primii ani, prin 
maşinaţiuni extrem de simple, sistemul financiar al României a fost complet distrus 
şi acaparat de străinătate, iar o mare parte din bani României au intrat în buzunarele 
unor ticăloşi din România şi din afara ei. Dacă vrei să distrugi doar în câteva luni 
sau în câteva săptămâni o ţară, acaparează-i sau distruge-i, sub masca modernizării şi 
integrării, sistemul financiar! Fă-o să fie dependentă de tine. Ia-i banii şi resursele şi, 
după aceea, fă-o să creadă că este săracă, lipită pământului, needucată și primitivă, și 
va juca exact aşa cum vrei tu! 

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
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Dezastrul a fost uriaş. Prin maşinaţiuni financiare, datoriile marilor întreprinderi 
româneşti, ale tuturor întreprinderilor româneşti, culmea!, la statul român au devenit 
uriaşe! Minele au fost închise, industria siderurgică a fost acaparată de străinătate, 
România, dintr-o mare putere în industria petrolieră (locul 2-3 în lume) a devenit 
dependentă de alţii inclusiv la capitolul energie (ea fiind producătoare de energie). 
Patruzeci la sută din pământul ţării a fost cedat străinilor, grofilor maghiari şi acoliţilor 
lor, dar şi altora veniţi din cele patru vânturi ale lumii, şmecheri de tot felul, finanţaţi 
de fel de fel de ONG-uri. În Ardeal, austriecii au tăiat şi exploatat crunt majoritatea 
pădurilor României, minele de aur au fost închise pentru a fi vândute străinătăţii, 
flota comercială spulberată încă din primii ani de după cotitura din 1989, industria de 
apărare distrusă, iar sistemul educaţional pur şi simplu îndobitocit. Poporul român a 
fost adus complet în sapă de lemn şi alungat samavolnic şi dispreţuitor din România. 
Creierele din România au fost şi sunt atrase de magneţii occidentali, limba română 
începe să fie dispreţuită, inclusiv în instituţiile sistemului educaţional din România, 
istoria românilor pusă la colţ şi scoasă din şcoli, între altele şi în folosul istoriei 
holocaustului și istoriei altora etc. etc. Cetăţenii români, de ordinul milioanelor, lipsiţi 
de locuri de muncă în ţară, au luat drumul străinătăţii, în calitate de slugi, avem însă 
588 de parlamentari şi o mulţime de trepăduşi politici prin guverne şi prin tot felul 
de alte instituţii – toate instituţiile statului român fiind grobian politizate, golănia şi 
mitocănia fiind, azi, la rang de demnitate politică de top în ţara modestiei şi a bunului 
simţ de altădată –, iar guvernele care au urmat după 1989 s-au ocupat de orice, mai 
puţin de marile probleme economice, sociale, culturale şi educaţionale ale României. 
Niciuna dintre instituţiile actualului stat român nu au identificat, nu au formulat şi, cu 
atât mai puţin, nu au slujit interesul naţional vital al României, acela de a supravieţui 
în jungla europeană, în condiţiile celui mai cumplit război care e existat vreodată pe 
planeta Pământ, războiul Puterii împotriva statelor de drept. 

Nu încape nicio îndoială că spionii de pretutindeni au împânzit România, iar 
reţelele lor în ţara noastră au cuprins, probabil, chiar şi gândurile noastre cele mai 
intime. Ei ştiu totul despre fiecare, tot ce ne-a mai rămas din ce a mai rămas se află în 
văzul lor şi în nevăzul nostru, în timp ce noi suportăm toate agresiunile posibile, de 
la cele ale dispreţului arogant la cele ale războiului cognitiv. De la cele ale străinătăţii 
la cele ale celor dintre noi, ajunşi la putere în această ţară, care servesc interesele 
altora şi nu ale poporului român. Fiecare cetăţean român este pur şi simplu agresat, 
în primul rând de statul român, de guvernul român – terorismul de stat fiind, la noi, 
politică guvernamentală prioritară şi omniprezentă –, telefoanele sunt ascultate mai 
mult decât în vremea comunismului, Washington-ul, Berlinul, Bruxellesul şi ONG-
urile cu impact strategic conduc, după bunul lor, plac Bucureştiul, dar, dincolo 
de toate acestea, economia românească este pur şi simplu sfâşiată, ONGenizată, 
SOROSenizată etc. etc. 

Ei, bine, aceşti doi autori, oameni care poartă cu respect în suflet valorile 
neamului nostru, ale României şi ale românismului luminat, au scris detaliat şi foarte 
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bine documentat despre toate acestea. 
Autorii lucrării la care ne referim – Bogdan A. PĂPĂDIE şi Gabriel I. 

NĂSTASE – nu sunt la prima lor carte. Cei doi autori sunt deja cunoscuţi publicului 
cititor din România şi din străinătate pentru publicaţiile lor, inclusiv cele pe care le-
au scris în colaborare.

Cărţile publicate de cei doi autori au abordat subiecte de larg interes despre 
starea actuală a lumii în general şi a României în special, în condiţiile globalizării şi 
ale integrării României în structurile Euro-Atlantice.

Tematica pe care au analizat-o cei doi autori este una foarte acută şi de foarte 
mare importanţă pentru înţelegerea acestor vremuri şi a ameninţărilor care li se 
asociază. Ea a vizat spionajul, contraspionajul, securitatea şi apărarea integrităţii 
naţionale în contextul unei aparente protecţii a României sub forma „Parteneriatelor” 
(de tot felul!), dar în realitate sub presiunea unei ofensive perfide şi periculoase, fără 
precedent asupra României.

Pentru cititori, mesajul cărţilor scrise de aceşti autori este unul foarte clar: 
deschideţi ochii, fraţilor, şi daţi-vă mâna, faceţi zid din viaţa şi inima voastră, din 
gândul şi sufletul vostru, pentru a opri agresiunea împotriva României, prăbuşirea 
României şi a visului ei milenar de unitate, libertate, prosperitate şi justiţie, aşa cum 
aţi făcut-o mereu, de patru milenii încoace. Nu mai credeţi în minuni. Singura minune 
care mai există pentru poporul român este încă existenţa miraculoasă a spaţiului 
românesc şi a poporului român.  

În cele ce urmează, sunt prezentate cuvântul autorilor şi recenziile cărţilor 
scrise şi publicate de aceşti doi autori cu totul şi cu totul deosebiţi. 

Pentru a cunoaşte, trebuie să afli, pentru a înţelege, trebuie să ştii, pentru a 
acţiona, trebuie să fii nu doar conştient, ci şi responsabil. 

General de brigadă (r) dr. Gheorghe VĂDUVA

Introducere

În articolele şi cărţile pe care le-am scris fiecare dintre noi, sau în colaborare, 
am încercat prin puterea cuvintelor să prezentăm situaţia grea prin care a trecut 
România timp de aproape 30 de ani.

Din păcate, prea puţini au înţeles demersurile noastre jurnalistice, sau au fost 
ignorate de toţi cei care ar fi trebuit să reacţioneze instituţional.

An de an, România a fost jefuită de „năvălitorii” veniţi din cele patru zări, în 
complicitate cu trădătorii autohtoni, reprezentanţi ai instituţiilor statului, politicieni, 
oameni de afaceri, ş.a. Acest „transparteneriat” al crimei organizate a promovat 
trădarea, corupţia, jaful, care au permis distrugerea economiei româneşti. 

După 25 decembrie 1989, Antihristul a coborât pe meleagurile Grădinii Maicii 
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Domnului, România, pârjolind-o fără milă.
An de an, România s-a transformat într-un stat mafiot, după chipul şi asemănarea 

celor care au „hăcuit-o”. Sărăcia s-a extins ca un virus mortal, „contaminând” 80% 
din populaţia ţării. De 26 de ani suntem minţiţi cu sloganuri în care populaţia nu mai 
crede: democraţie, libertate, stat de drept, drepturile omului ş.a. În realitate, an de an, 
sărăcim, pierdem din avuţia naţională şi ne împuţinăm ca populaţie. Niciun semn de 
prosperitate, de relaxare economică, nici urmă de speranţă că vor veni vremuri mai 
bune, care să ne lumineze existenţa scurtă, unică şi ireversibilă pe acest pământ.

România este o ţară ocupată de „asasini economici” care, în complicitate cu 
„colaboraţioniştii” trădători români (politicieni, miniştri, reprezentanţi ai serviciilor 
secrete, magistraţi, funcţionari publici, oameni de afaceri, junalişti şi alţii), obedienţi 
intereselor „ocupantului”, o jefuiesc fără milă.

Politicile internă şi externă ale României sunt dictate din afara ei, din centrele 
de putere ale Europei şi SUA.

Faptul că nu reacţionăm, că nu ne indignăm ieşind în stradă cu zecile de mii, 
este un semn de slăbiciune a poporului român, care încă nu conştientizează că şi-a 
pierdut suveranitatea şi libertatea pe termen lung. Să sperăm că va veni şi ziua când 
acesta se va dezmetici, va ajunge la limita suportabilităţii şi va realiza la ce tratament 
umilitor a fost supus. Până atunci, însă, ne merităm soarta! I-au trebuit mii de ani 
să-i vină mintea la cap și să-și dorească reîntregirea în spațiul său firesc, lăsat de 
laDumnezeu și denumit simbolic Grădina Maicii Domnului.

Am scris aceste cărţi cu speranţa că Dumnezeu lucrează prin oameni, iar 
oamenii, prin cuvântul lui, lucreză pentru semenii lor prin vorbe şi fapte.

Cartea „Clipele însângerate ale României” este o prezentare a tuturor 
prefeţelor cărţilor pe care le-am scris împreună („Războiul spionilor”, „Armagedon 
România”, vol. I şi vol II, „Frăţia spionilor” şi „Spionii şi Loviluţia”), realizate de 
specialişti redutabili în domeniul analizelor politice, militare, a serviciilor secrete, 
economice şi sociale.

Timp de 26 de ani, elitele intelligence-ului românesc sunt într-un război al 
spionilor şi contraspionilor pentru integritatea Statului Naţional Unitar Român, într-
un context deloc favorabil României. De aceea, abordarea acestui subiect extrem de 
sensibil, dar mereu de actualitate, a fost o prioritate în preocupările noastre şi am 
încercat să scriem cu obiectivitate, cu decenţă, fără a fi marcaţi de patimă, fără să 
iubim sau să urâm.

În cuvântul nostru, denumit al „autorilor”, am prezentat un scurt istoric al 
confruntării din umbră a elitelor în spionaj şi contraspionaj, cu intenţia de a conştientiza 
pe cititorul mai puţin avizat de ceea ce a reprezentat şi încă mai reprezintă „frăţia” 
spionilor şi deciziile politice, militare şi economice ale celor care conduc o ţară.  

Dar, nimic nou sub soarele Balcanilor, zonă unde aderarea culturală a ţărilor 
române, aflate sub conducere fanariotă, la spaţiul cultural bizantin era literă de lege. 
Fenomenul se petrecea în secolele XVII-XVIII, adică la peste două sute de ani de 
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la ocuparea Constantinopolului de către otomanii conduşi de sultanul Mahomed al 
II-lea „Cuceritorul”, act care încheia din punct de vedere istoric ciclul glorios al 
Bizanţului.

Aşa cum bine remarca reputatul analist Bogdan Radu Herzog, la sute de ani 
de la căderea Bizanţului, intelectualitatea laică sau ecleziastă din Ţara Românească 
şi Moldova vorbea, predica, citea, scria şi tipărea în limbile greacă şi slavonă, aşa 
cum pictura şi arhitectura aveau reminiscenţe bizantine, iar domniile se negociau 
la „Înalta Poartă”, popular Ţarigrad, Stanbul sau Stambul (Constantinopol, numit 
anterior Byzantion şi rebotezat de către turci, la 28 martie 1930, Istanbul - numele ar 
proveni din cuvintele turceşti „Islam” şi „bol”, care semnifică „acolo unde Islamul 
abundă”).

Firesc, entuziasmul pentru Bizanţ şi lumea greacă, cum evidenţia şi marele 
istoric Nicolae Iorga, este cu atât mai paradoxal cu cât, domniile pământene, de 
pe vremea marilor voivozi români, Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Alexandru cel 
Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Mihai Viteazul fuseseră indubitabil mai legate de 
cultura apuseană decât de lumea greacă, deşi impactul religios al ortodoxismului nu 
poate fi subestimat. Domnitorii moldoveni şi valahi din secolele XIV-XVI ne apar ca 
nişte prinţi apuseni, înarmaţi şi îmbrăcaţi aidoma contemporanilor lor din Centrul şi 
Apusul Europei Medievale.

Acum, Estul European pare să reînnoade povestea nostalgică, dovedind un 
ataşament special pentru instituţia Uniunii Europene, tot mai intens criticată în înseşi 
ţările care au constituit-o. În Germania, Franţa, Italia, Spania, Grecia, Marea Britanie2, 
Suedia, Austria curentele de opoziţie faţă de instituţia Uniunii Europene sunt tot mai 
puternice. Sunt atacate, între altele, moneda unică, birocraţia ineficientă şi lipsa de 
responsabilitate în faţa cetăţeanului, şomajul în creştere îndeosebi în rândul tinerilor, 
dispariţia industriilor manufacturiere, calitatea tot mai proastă a educaţiei, vârsta de 
pensionare în creştere, imigraţia necontrolată şi copleşirea populaţiei autohtone, de 
alogeni care nu au nimic comun cu Europa şi tradiţiile ei, degenerarea morală şi 
dictatura corectitudinii politice. 

Europeniștii de azi încearcă să-și însușească și să pună înoperă, dar după 
mentalitatea și interesele lor, ideile lui Napoleon care, tot așa,dorea o Europeunică 
și unitară, cu aceeași economie, aceeași limbă (evident, franceză) și aceeași cultură. 
Pentru acesteidei și pentru tupeul său, Împăratul democrativ a fost, în cele din urmă, 
învins de nobilimea europeană și deportat în insula Sfânta Elena. Dar, iondiferent 
de ce vrea sau nu vrea lumea, un geniu, chiar și deportat și condamnat, rămâne un 
geniu...  

La ea acasă, UE se zbate să supravieţuiască, realităţile vieţii de zi cu zi fiind 
mai convingătoare decât o presă de sistem şi o armată de „analişti politici” care 
vântură de zeci de ani viziuni mincinoase., stupide sau care pot fi categorisite în ceea 
ce în logică se numește ignoratio elenchi. 
2  Înainte de Brexit.

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(36)/2018 195

Euroscepticii, de orice coloratură, de la patrioţi naţionalişti la centrişti 
motivaţi economic şi până la stânga radicală, câştigă procente în cam toate ţările 
din Vestul şi Centrul Europei. Într-o perioadă atât de confuză pe care o traversăm, 
suntem îndreptăţiţi să ne întrebăm: trăim o realitate crudă a zilelor noastre, menită 
a prefaţa prăbuşirea Europei unite, sau rezultanta unei vaste operaţiuni de spionaj şi 
dezinformare a Statelor Unite?

Politologii şi analiştii de marcă ai lumii, în primul rând cei americani, din 
mediile academice de mare prestigiu, susţin şi pun această variantă a conspiraţiei 
antieuropene din ultimul deceniu, în cea mai mare parte, pe seama politicii 
Washingtonului, a faptului că această politică a fost şi este exercitată de către 
cercurile ultraconservatoare, strâns legate de interesele Complexului Militar 
Industrial al SUA. De reţinut, din 1990, fără nici o întrerupere, SUA au continuat 
cursa înarmărilor, fapt ce a condus la apariţia unui imens dezechilibru în plan militar 
între SUA şi restul lumii. Totuşi, saltul economic considerabil al Germaniei, în ciuda 
crizei economice, precum şi investiţiile majore ale principalelor puteri europene în 
dezvoltarea arsenalului comunitar, nu puteau trece neobservate de către americani.

Firesc, Casa Albă nu poate tolera o Uniune Europeană puternică economic şi 
militar, aşa cum nu vede cu ochi buni o eventuală apropiere tot mai mare între Uniune 
şi Rusia. Tot atâtea motive pentru ca, după cum consemna şi reputatul colonel (r) 
Florian Gârz (scriitor şi analist politico-militar), în discursul politic american adresat 
lumii exterioare să-şi facă loc o suită de sintagme de natură să provoace stupefacţie 
şi îngrijorare, precum: folosirea războiului ca instrument de menţinere a păcii 
(probabil cea mai mare inepţie din istorie); dreptul exclusiv al SUA de a declanşa 
războaie preventive, primul fiind cel împotriva Irakului; cruciada împotriva terorismului 
percepută în toate statele musulmane drept o „cruciadă împotriva islamului”; cine 
nu este cu noi este împotriva noastră; ultima destinaţie a istoriei lumii este societatea 
americană; SUA, naţiunea indispensabilă lumii.

Mai alarmantă decât toate este pretenţia Washingtonului că SUA, ca „unică 
superputere”, este în măsură, prin puterea sa militară fără egal în istorie, să croiască, 
cu de la sine putere, o nouă ordine politică mondială. Cu alte cuvinte, hegemonia SUA 
asupra lumii este inevitabilă, indispensabilă şi obligatorie. Cu toate acestea, majoritatea 
politologilor şi analiştilor responsabili şi neaserviţi politic sunt de părere că omenirea 
se îndreaptă, nu spre o „lume monopolară” americanizată, ci spre o „lume multi-
polară”. Acest din urmă proces va fi însă îndelungat şi dureros.

Procesul de „globalizare” este interpretat diametral opus de pe cele două 
maluri ale Oceanului Atlantic. Uniunea Europeană se conturează tot mai mult ca 
o superputere diferită de Statele Unite ale Americii. Începând cu anul 2004, pentru 
prima dată în istoria sa, Uniunea Europeană a adoptat o strategie de securitate 
proprie, care are foarte puţine puncte comune cu strategia de securitate a SUA şi cu 
cea a NATO, care de altfel nu mai funcţionează de ani de zile. Tot mai multă lume 
este convinsă că Washingtonul se foloseşte de „războiul împotriva terorismului” 
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ca de un paravan pentru cucerirea militară a celor mai bogate zone strategice ale 
lumii în petrol şi alte resurse naturale de mare valoare. Într-o expresie concentrată, 
cercurile politice conducătoare ultraconservatoare de la Washington vor să transforme 
supremaţia militară americană în avantaje economice pe scară globală.

Europenii asistă neputincioşi la această ofensivă americană? Categoric nu! 
Totuşi, fac o greşeală imensă prin încercarea de marginalizare a Rusiei. În loc să 
atragă Moscova spre o uniune de la Atlantic până departe în stepele Asiei şi de la 
Mediterana până la Oceanul Îngheţat, Uniunea Europeană face, fără să realizeze, 
jocul Statelor Unite. Tocmai a acelei Puteri mondiale care a provocat uriaşa criză 
economică şi gravele probleme legate de moneda unică, carenţe ce au lovit şi continuă 
să lovească în Europa Unită. O Europă ce s-a transformat într-un imperiu preocupat 
prea mult de cucerirea de noi sfere de influenţă, pentru a mai ascunde acţiunile de 
încercuire a Rusiei aplicate conform strategiei „anaconda”, imaginată pentru prima 
dată la începutul secolului XX de Halford Mackinder și pusă înoperă de SUA după 
scrierile lui Nicolas Spykman. Prin această strategie, spaţiul eurastiatic este sugrumat 
încet dar sigur de către „unionişti” prin limitarea accesului Rusiei la mările calde.

Aceeaşi strategie „anaconda” este argumentul care explică în bună parte multe 
din ultimele mutări geopolitice:

- invitaţia adresată Georgei – un stat cu o economie nesemnificativă, măcinat 
de conflicte interne şi cu două provincii ostile pe care nu le controlează – Osetia 
de Sud şi Abhazia. În acest caz un argument strategic suplimentar îl constituie şi 
segmentarea relaţiei Rusia – Iran, plus încercuirea completă a Iranului din toate 
punctele cardinale: Est- Afganistan, Pakistan; Sud – Arabia Saudită, ţările Golfului; 
Vest – Turcia, Irak; Nord – Georgia;

- invitaţia adresată Moldovei – cu probleme economice la fel de grave ca şi 
Georgia şi cu provinciile rebele Transnistria si Găgăuzia;

- scutul de la Deveselu – ridicolul „argument” de anihilare a „rachetelor cu 
focoase nucleare iraniene” îndreptate împotriva Europei, care l-a facut să izbucnească 
în râs pe preşedintele Vladimir Putin în cadrul unui interviu, devine irelevant chiar şi 
pentru profani în contextul recentelor negocieri;

- conflictul americano-chinez în jurul spaţiului de notificare aeriană declarat 
de China („ADIZ – East China Sea”).

Mai mult, dezlănţuirea crizei ucrainiene cu larga asistenţă a Uniunii Europene 
nu vine întâmplător la scurt timp după marile succese diplomatice ruseşti în 
problemele Siria şi Iran. Faptul că medierea rusă a condus poate la evitarea, fie şi 
pentru moment, a unui război de anvergură regională cu efecte greu de contabilizat, 
pare să nu fi satisfăcut toate părţile implicate. Reacţia a fost mutarea teatrului 
de acţiune mai aproape de Rusia, percepută ca principal opozant al sistemului 
hegemonic euroatlantic actual. De aici şi până la reacţia Moscovei n-a fost decât un 
simplu pas, iar rezultatele asaltului numeroşilor reprezentanţi ai serviciilor secrete ruseşti 
n-au întârziat să apară. Ucraina s-a distanţat de Uniunea Europeană, prin refuzul 
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de a semna Acordul de Asociere (AA) şi Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi 
Comprehensiv (ALSAC) cu UE la Summitul de la Vilnius, respectiv prin aderarea la 
Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan (UVRBK).

Prin mutările enunţate anterior, Federaţia Rusă a dovedit că procedează cu 
mijloace coercitive, cu ameninţări implicite şi sancţiuni preemptive – formule care 
nu sunt de bun augur pentru proiectata Uniune Eurasiatică (o formulă de integrare 
regională a fost proiectată de Moscova pentru 2015). În plus, se adevereşte că mult 
uzitatele constrângeri extraeconomice sunt de domeniul trecutului în Europa. Iar UE 
nu a ajuns la performanţa SUA de a acţiona politic coerent în politica sa externă. În 
schimb, Uniunea Europeană este unul dintre marii jucători economici globali, spre 
deosebire de Rusia. Politica externă a Rusiei acţionează foarte coerent şi performant, 
dar economia sa lasă de dorit.

Revenind, întrucât nu poate ignora soarta celor aproximativ 10 milioane de 
ruşi din Ucraina, Rusia va fi pusă fie în situaţia de a ajuta o Ucraină independentă 
în întregul ei, fie de a se implica în conflictele etnice care mocnesc în ţara vecină. 
O implicare directă ar însemna tocmai căderea în capcana întinsă de inamici, iar 
asistarea pasivă la ceea ce se intâmplă în imediata vecinătate unei părţi importante 
din populaţia rusă este echivalentă cu renunţarea la statutul de mare putere. Ieşirea 
dintr-o astfel de dilemă nu poate avea decât trei soluţii:

- salvarea integrităţii Ucrainei în contextul unei independenţe prietenoase faţă 
de Moscova (ceea ce încearcă Rusia acum, adică la vremea când se scriau aceste 
rânduri);

- partajarea oficială a Ucrainei pe linia greu de trasat a identităţilor etnice şi 
lingvistice, un proiect care nu va fi posibil fără un veritabil scenariu bosniac, pe care 
orice forţă pacifistă din lume ar trebui să-l evite;

- partajarea neoficială, de facto, a Ucrainei, după modelul transnistrian, osetin 
sau abhazian, guvernul de la Kiev încetând să controleze vaste regiuni ale ţării – 
acestea fiind guvernate de regimuri locale promoscovite. Având în vedere dimensiunea 
regiunilor şi importanţa lor economică şi demografică, acest lucru echivalează cu 
pierderea de către Ucraina a suveranităţii sale, atât în faţa Bruxelles-ului – în Vestul 
Ucrainei, cât şi în faţa Moscovei în regiunile rusofone din Est si Sud. O atare strategie 
probabilă, în lipsa unui compromis de natură să salveze Ucraina independentă, se va 
realiza pe cât posibil fără intervenţia externă a Rusiei, doar prin activarea unor forţe 
politice locale obediente, sprijinite de bazele militare din Crimeea.

Un alt risc major al crizei ucrainene constă în posibilitatea deteriorării relaţiei 
Moscova – Berlin, una din axele fundamentale ale proiectului eurasiatic pentru 
renaşterea Europei. Și, pe lângă implicaţiile asupra Rusiei, o situaţie conflictuală 
în Ucraina favorizează net acele forţe care încearcă cu orice preţ să blocheze o 
apropiere între Europa Centrală şi Rusia. Toţi aceia care doresc să menţină actualul 
statut al Germaniei de ţară ocupată militar, la 70 de ani de la sfârşitul războiului, 
au tot interesul să creeze obstacole permanente pentru a bloca apropierea Centrului 
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European de Rusia, singurul aliat potenţial capabil să ofere anvergura militară şi 
politică necesară pentru renegocierea statutului de putere mondială. Iar o Rusie care 
încearcă să se regăsească pe sine după coşmarul comunist este totodată aliatul natural 
al forţelor conservatoare tradiţionaliste europene, propabil unul din inamicii cei mai 
de temut ai actualui sistem care domină continentul.3 Aplicând strategia „divide et 
impera”, orice conflict fratricid între europeni nu poate decât să avantajeze actualul 
sistem şi manipulatorii acestuia, Statele Unite şi, mai nou, China.

De partea cealaltă, criza „refugiaţilor” sirieni s-a dovedit pe zi ce trece un 
alt amplu scenariu al unor servicii secrete4. Fie ele de la Est sau Vest, acestea au 
imaginat un veritabil coşmar pentru Uniunea Europeană, iar vârful de lance al 
acestora s-a dovedit agentul de influenţă al Washington-ului, nimeni altul decât 
cancelarul Germaniei. Angela Merkel, spre stupoarea unei Europe întregi, a asigurat 
că orice „refugiat” provenind dintr-o zonă de conflict, în mod special din Siria, este 
binevenit în Germania, unde va fi bine primit şi susţinut pentru integrare. Ce a urmat 
se ştie, haosul creat de uriaşul val de „refugiaţi”, din care doar 10% s-au dovedit 
a fi sirieni, aruncând în aer graniţele europene. Mai mult, securitatea impusă de 
Spaţiul Schengen s-a dovedit ca şi inexistentă, zecile de miliarde de dolari investite 
în securizarea frontierelor statelor membre dovedindu-se doar o mare afacere. 

Totuşi, care este adevărul despre aceşti „refugiaţi”?
Conform unor rapoarte ale serviciilor de informaţii europene, adevăratele 

victime ale războiului se află în prezent în taberele din Kurdistanul irakian, în sudul 
Turciei şi Libanului. Sunt şiiţi, yazizi şi creştini. Aceştia au fugit de persecutii, şiiţii 
fiind pur şi simplu ucişi imediat de membri Statului Islamic  (alternativ:  Statul 
Islamic din Irak şi Levant  sau  Statul Islamic din Irak şi Siria, abreviat:  IS,  SI,  ISIL  
şi  ISIS, în  arabă: ماشلاو قارعلا يف ةيمالسالا ةلودلا / ad-Dawlat al-Islāmiyya fī’l-
‘Irāq wa’sh-Shām), femeile yazide violate, copii yazizi vânduţi în târgurile de sclavi, 
iar bărbaţii fiind ucişi. Despre creştini, fie trec la Islam, fie sunt ucişi sau împovăraţi 
cu o taxă numită „Jizya”. 

Venind în completarea rapoartelor amintite, Witold Gadowski, un cunoscut 
jurnalist polonez de investigaţie şi reporter de război, care a vizitat  Siria şi Turcia 
ca să documenteze Statul Islamic şi  valul de migranţi care s-a pornit  spre Europa, a 
afirmat că şiiţii, yazizii şi creştinii sunt grupurile cele mai persecutate de pe teritoriul 
Siriei şi Irakului (provinciile Diyala, Anbar, o parte din Ninive, precum şi Salah 
ad Din). Aceste victime ale războiului se află de mai mult de un an în tabere, dar 
nu intenţionează să migreze, iar cei care au luat în calcul această variantă au făcut 
cereri oficiale pentru migrare, solicitând viză de şedere. Deloc întâmplător, fapt ce 
dovedeşte o veritabilă teorie a conspiraţiei, aceşti oameni care au apelat la lege n-au 
3  Dar, nu trebuie să uităm, totuși, că și Al Doilea Război Mondial a început printr-o cârdășie Rusia Germania.
4   NĂSTASE, I., Gabriel, PĂPĂDIE, A., Bogdan, Ofensiva migraţiei în Europa. Şah la „regină“ pe tabla 
geopolitică a Europei. UNIVERS STRATEGIC, revistă universitară de studii strategice interdisciplinare şi de secu-
ritate. Editată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“, nr. 4(24), octombrie-decembrie 2015, pp. 226-230
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primit vreun răspuns de la oficialităţile statelor europene cărora li s-au adresat, dar în 
schimb zeci de mii de tineri musulmani, care au trecut fraudulos graniţele UE au fost 
acceptaţi! Ce să înţelegem? Creştinii sunt renegaţi de chiar ţările creştine?

Revenind la „refugiaţii” ce au asaltat Europa, s-a constatat că printre ei sunt 
foarte puţini creştini, foarte puţini yazizi şi foarte puţini kurzi, care suferă într-adevăr 
din cauza Statului Islamic. Cei mai mulţi dintre ei sunt indivizi care şi-au putut 
permite să achite 10-15 mii de dolari pentru a fi transportaţi pe „Bătrânul Continent”, 
pe cale infracţională, de către mafiile turcească, albaneză şi rusă. N-au documente, 
nimeni nu ştie cine sunt cu adevărat, doar că se închină la Alah! Prin urmare, 
serviciile de securitate ale Uniunii au luat în calcul tot mai serios, în contradicţie 
cu perfizii politicieni europeni, o veritabilă invazie a susţinătorilor Stat Islamic, 
misiunea acestora din urmă fiind instaurarea unui „Califat al Europei”. Se află ISIS 
în spatele unui astfel de scenariu? Ar avea Statul Islamic forţa unei astfel de lovituri? 
Conform ultimelor informaţii, provenite din sfera serviciilor secrete, răspunsul la 
aceste întrebări este... DA!

După cucerirea de noi teritorii, practic toate graniţele Statului Islamic au 
fost întărite şi sunt controlate minuţios de aşa-numitele trupe de frontieră conduse 
de emirul Al-Turki. Nimeni nu se poate strecura peste frontieră, pedeapsa fiind 
răstignirea, cu atât mai mult un val de zeci şi sute de mii de oameni! 

Altfel, cum majoritatea veniturilor ISIS provin din contrabandă şi trafic 
transfrontalier, Statul Islamic trebuie să controleze graniţele ca să aibă bani pentru 
existenţă şi dezvoltare. Bugetul Statului Islamic se ridică în prezent la peste 800 
milioane de dolari pe an, ISIS vânzând ilegal mai mult de 65 de mii de barili de petrol 
pe zi! Toată cantitatea este cumpărată ilegal de companii iraniene şi turceşti, fiind 
revândută în Europa şi în alte ţări ale lumii ca petrol turcesc sau iranian. 

Pe tot cuprinsul Statului Islamic acţionează serviciile secrete ale acestei 
organizaţii statale, „AMNI”, care funcţionează în conformitate cu standardele din 
domeniu, astfel că ISIS îşi permite să fie în conflict cu Al-Qaeda, cu aripa armată 
a acesteia din Siria, adică Frontul Jabbat al-Nusra. Interesant, ISIS nu ar fi existat 
dacă din închisorile iraniene, şi mai ales din cele siriene, nu ar fi fost eliberaţi mii 
de oameni care ispăşeau pedepse pentru terorism şi jafuri, care apoi au devenit 
soldaţi ai Statului Islamic. Apoi, după ce, în 2003, americanii l-au învins pe Saddam 
Hussein, administratorul american din Irak, Paul Bremmer şi primul ministrul Al-
Maliki i-au dat afară din armată pe toţi ofiţerii superiori, care au ajuns în cele din 
urmă şi ei în armata Statului Islamic, alcătuind la această oră statul major militar al 
ISIS. De reţinut, Statul Islamic este condus de oameni din Irak, nu din Siria! Mai 
mult, guvernul şiit al lui Al-Maliki a început persecuţia suniţilor. Aceasta a făcut ca 
triburile sunnite să înceapă să se alăture Statului Islamic şi şă se supună califatului 
auto-proclamat de Al-Bagdadi. Tot Al-Maliki a dizolvat miliţia sunnită, cea care 
lupta împotriva extremiştilor. Erau peste 100 de mii oameni! Majoritatea au ajuns 
în forţele armate ale Statului Islamic fiind deja instruiţi, înarmaţi şi experimentaţi. 
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Acestora li s-a adăugat un grup numeros de ceceni, cu o vastă experienţă căpătată în 
luptele cu ocupantul rus, dar şi indivizi din Arabia Saudită, Qatar, Yemen, Emiratele 
Arabe Unite. Din Qatar şi Arabia Saudită au venit şi banii ce au ajutat la crearea 
„Califatului Islamic”. Dar forţa ISIS provine, în primul rând, din modul cum este 
structurată organizaţia: 

- îşi are propria conducere, dirijată de Al-Baghdadi, care are în subordine doi 
prim-miniştri – unul în Siria şi unul în Irak – ce se folosesc doar de pseudonime de 
război, nu de nume; 

- ISIS nu utilizează comunicaţii telefonice sau prin satelit (a organizat un 
excelent departament de curierat, orice informaţie fiind transmisă  prin ştafete, pe 
cale orală, în câteva ore, în întreaga ţară, fără riscul de interceptare prin mijloace 
electronice);

- nu alcătuieşte formaţiuni militare de mari dimensiuni, trupele fiind plasate 
printre civili, ceea ce face imposibile atacurile din aer şi face războiul imposibil de 
câştigat prin bombardamente aeriene. 

Prin urmare, conflictul cu Statul Islamic poate fi câştigat doar pe teren, acolo 
unde luptă kurzii şi şiiţii, înarmaţi cu arme din epoca sovietică, în timp ce Statul 
Islamic are cele mai noi echipamente americane! Deci, lucrurile se complică serios, 
mai ales că ajungem din nou la valul de „refugiaţi” şi la sursa acestuia. Iar primele 
indicii arată că Ar-Rakkah5, capitala Statului Islamic, este cea care a dat practic drumul 
acestui uriaş val necontrolat de „refugiaţi” în Europa, printre ei infiltrându-se agenţi 
secreţi ai AMNI. În cadrul AMNI există un departament ce se ocupă cu asasinate şi 
sinucideri controlate, care menţine comunicarea cu toată reţeaua mondială de „lupi 
singuratici”, aceştia fiind pregătiţi pentru a fi „şahizi”, adică atentatori sinucigaşi. 
Acest lucru este foarte periculos şi dificil, practic imposibil de detectat! Apoi mai 
este şi  Moscova, care se implică tot mai serios în Orientul Mijlociu şi vrea, prin acest 
val de refugiaţi, să ţină Europa în şah. Iar acum ajungem la adevărul despre războiul 
sirian şi interesele geostrategice, care au condus la conflictul devastator din această 
până nu demult perlă a turismului, am numit Siria, şi care a permis naşterea ISIS.

Totul a debutat în 2009, cu ocazia demarării de către gigantul petrolier „Qatar 
Petroleum” a unui amplu program de investiţii la zăcământul de gaze din nordul ţării, 
care viza triplarea capacităţii de producţie. Dar preşedintele sirian Assad a refuzat să 
semneze acordul propus de Qatar, Turcia şi Arabia Saudită, de construcţie pe teritoriul 
Siriei a tronsonului gazoductului menit să aprovizioneze pieţele europene, utilizând 
gazele din Qatar şi Arabia Saudită. De reţinut, din Turcia, „Qatar Petroleum” utiliza 
vechiul traseu al gazoductului „Nabucco”, susţinut de americani, nerentabil datorită 
debitului prea mic al depozitului azer „Şah Deniz II”. În schimb, în 2010, Bashar 
al-Assad a finalizat negocierile cu Iranul pentru o conductă de gaze alternativă prin 
Irak, direct în Siria. 

5  Rakka a fost lovită însă crunt, într-o acțiune disproporționată, de o duzină de bombardiere strategice rusești, 
majoritate dintre acestea avioane supersonice noi sau modernizatepeste 20 de 
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Din acel moment, CIA şi serviciile aliate, cu mari interese economice în zona 
arabă, au pus la punct un plan vast de destabilizare ce a dus în cele din urmă, în 
2011, în Siria, la izbucnirea războiul civil. Arabia Saudită şi Qatarul au finanţat cu 
peste 6 miliarde USD înrolarea, pregătirea şi înarmarea rebelilor islamişti pe care, 
cu sprijinul Turciei, i-a infiltrat în Siria. Din rîndul acestora a apărut (şi) ISIS, care 
a ocupat apoi nordul Irakului, făcând imposibilă aprovizionarea cu gaze din Iran, a 
Siriei.

Acesta este, pe scurt, contextul general al lumii contemporane, în plan 
geopolitic şi geo-strategic în care îşi face debutul o forţă nouă, care nu poate fi 
neglijată, şi anume STATUL ISLAMIC. 

Cărţile pe care le-am scris au apărut în contextul general al lumii contemporane 
în plan geopolitic şi geostrategic. Apariţia acestora a fost o necesitate cu atât mai 
mult cu cât universul spionajului real este greu accesibil, iar literatura română, în 
acest domeniu, este extrem de săracă. Subiectele cărţilor pe care le-am scris susţin 
fără echivoc că ideea fundamentală de care se leagă întregul edificiu al securităţii 
noastre naţionale şi însăşi existenţa României ca stat este de natură economică. Fără 
un fundament economic puternic, cel puţin la nivelul minim existent în perimetrul 
geoeconomic al Uniunii Europene, securitatea şi viitorul României vor fi precare. 
Toate celelalte probleme ale societăţii româneşti sunt subsidiare acestui domeniu 
vital. Din nefericire, repetăm greşelile trecutului!

Clasa politică românească avea datoria construirii acestui fundament economic 
imediat după încheierea Primului Război Mondial, adică după 1 decembrie 1918, 
când a fost creată, din punct de vedere politic, România Mare. Acest lucru nu s-a 
făcut, iar datorită slăbiciunilor sale în plan economic, incapabilă să susţină un efort 
de război credibil, în anul 1940 România a fost dezmembrată. În cei 45 de ani ai 
socialismului de stat, cu o strategie economică de împrumut sau mai degrabă impusă, 
România a realizat paşi spre calea industrializării, urbanizării şi educaţiei de masă, 
căutând să se încadreze în cele trei condiţii fundamentale cerute de modernitate, de 
epoca industrială. 

În anul 1989, România era încă departe de standardele minime cerute de o 
societate industrială. În urma Revoluţiei (mai corect spus a loviturii de stat susţinută 
de forţe externe pe fondul nemulţumirilor populare) din decembrie 1989, a înlăturării 
totalitarismului şi adoptării democraţiei liberale şi regulilor economiei de piaţă, întreaga 
naţiune română şi-a pus speranţele în mai bine. Speranţele s-au dovedit deşarte, 
deoarece, sub paravanul aşa-ziselor reforme, România a fost supusă unui program 
sistematic de dezindustrializare, dezurbanizare, deculturalizare şi dezinformare.

După aprecierile unor experţi economişti occidentali, mai ales din Uniunea 
Europeană, reformele economice din spaţiul fostei lumi socialiste est-europene s-au 
derulat după metodele şi criteriile crimei organizate. Într-un amplu studiu intitulat 
„Crima organizată transnaţională – ameninţare împotriva democraţiei”, care a 
circulat în întreaga Europă în cursul anului 2003, se atrage atenţia că Federaţia Rusă 
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ar putea deveni o „superputere a crimei organizate”. Foştii sateliţi ai Moscovei nu s-au 
îndepărtat prea mult de acest calificativ. 

Analiştii occidentali au ajuns la concluzia că noua clasă a „capitaliştilor 
roşii”, rezultată din „metamorfoza” vechii nomenclaturi comuniste, şi-a însuşit 
avuţia naţională din ţările respective la preţuri derizorii, generând sărăcie pe întregul 
ansamblu al societăţii.

În lumea dezvoltată a adevăratei economii  de piaţă, orice politică economică 
generatoare de sărăcie, de diminuare a avuţiei naţionale este considerată drept 
criminală, iar purtătorii acesteia sunt înlăturaţi fără nici un fel de menajament.

Prin politica de „salturi la trapez” între Uniunea Europeană şi SUA/NATO, 
practicată de către guvernanţii de la Bucureşti, România ar putea fi strivită în cele 
din urmă între cele două centre de putere. Din punctul de vedere al situaţiei sale 
economice, România poate fi asemănată cu o corabie împotmolită, care nici nu se 
scufundă, nici nu navighează, ci doar putrezeşte.

În cărţile pe care le-am scris, am acordat o atenţie deosebită istoriei şi 
rolului serviciilor secrete în contextul intern şi internaţional deosebit de complexe. 
În România, Serviciul Român de Informaţii, destinat securităţii interne, şi Serviciul de 
Informaţii Externe, la care se cere adăugată şi Direcţia Generală de Informaţii a 
Apărării, specializată în cercetarea strategică militară externă, sunt instituţii de 
importanţă vitală pentru existenţa României ca stat. Din păcate, acestea sunt încă 
departe de standardele minime de profesionalism şi performanţe. În afara efectelor 
grave generate de actele de trădare, culminând cu cazul „generalului Mihai Pacepa”, 
unul dintre cele mai mari din istoria României, de epurarea masivă a specialiştilor sub 
paravanul „demascării securităţii ca poliţie politică”, de penetrare a acestor servicii 
de către consilieri proveniţi din serviciile de spionaj ale unor puteri occidentale, 
prioritar americane, serviciile secrete ale României sunt paralizate şi împiedicate 
să-şi îndeplinească atribuţiile funcţionale şi de prezenţa în fruntea acestora a unor 
oameni politici, a unor „activişti de partid”, total incompetenţi în aceste domenii cu 
totul speciale.

În statele dezvoltate şi civilizate ale lumii, serviciile de spionaj şi contraspionaj 
(de securitate) sunt conduse de aşi, de adevăraţi maeştri ai meseriei, crescuţi în cadrul 
acestor servicii şi promovaţi în funcţii de directori generali după 20-25 de ani de 
activitate practică, trecuţi prin toate compartimentele şi care au obţinut cele mai bune 
rezultate.

Cei care au deţinut funcţiile de directori ai SRI şi SIE în ultimii 26 ani, respectiv 
Virgil Măgureanu, Costin Georgescu, Radu Timofte,  George Cristian Maior, Edward 
Hellvig, Ioan Talpeş, Cătălin Harnagea, Gheorghe Fulga, Mihai Răzvan Ungureanu 
şi Teodor Meleşcanu au fost orice, numai specialişti în spionaj şi contraspionaj nu. 

Datorită unei slabe culturi în domeniile serviciilor secrete, ale spionajului şi 
contraspionajului, atât la nivelul de masse, cât mai ales la cel al clasei politice, există 
pericolul ca România să piardă controlul asupra serviciilor sale secrete, atât sub 

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(36)/2018 203

euforia admiterii în NATO, cât şi sub influenţa „parteneriatului strategic cu SUA”. 
O asemenea situaţie ar avea consecinţe dezastruoase pentru societatea românească şi 
întregul ei viitor. De la cel mai simplu cetăţean la şeful statului, trebuie cunoscut 
adevărul ce dăinuie de secole şi milenii, potrivit căruia controlul asupra serviciilor 
secrete este un atribut sacru exclusiv al statului, condiţie esenţială a supravieţuirii 
acestuia, şi nu se împarte absolut cu nimeni. 

Serviciile de spionaj ale unui stat independent şi suveran pot avea contacte şi 
schimburi de informaţii cu serviciile similare ale altor state chiar şi atunci când este 
vorba de un stat cu care se află în stare de război. În materie de spionaj şi contra-spionaj 
nu există „standarde NATO”, iar serviciile secrete membre nu se subordonează nici 
unei structuri ale NATO.

În noile condiţii din Europa şi din lume, numai serviciile de informaţii ale 
statului sunt total insuficiente pentru satisfacerea enormelor nevoi de informaţii ale 
societății românești, aflate la periferia civilizaţiei Europei. Vor trebui create structuri 
de informaţii private, începând chiar cu întreprinderile mici şi mijlocii, până la ceea ce 
a mai rămas din „giganții industriali”. Dacă nu se va proceda aşa, în contextul acerbei 
concurențe generate de procesul de „globalizare”, toate companiile românești care 
vor încerca să se manifeste pe piaţa Uniunii Europene şi pe cea mondială vor fi zdrobite. 
Ceea ce, de altfel, s-a și întâmplat.

Un alt adevăr universal pe care ar trebui să-l cunoască toți românii este acela 
că serviciile de spionaj şi contraspionaj din toate statele lumii se află într-o continuă 
confruntare unele cu altele, indiferent dacă este vorba de ţări aliate sau adversare. 

Învinuirea adusă serviciilor de informaţii ale României socialiste că „au spionat 
împotriva NATO” este nu numai ridicolă, ci de-a dreptul hilară. Toate serviciile din 
lume erau focalizate pe spaţiul NATO şi pe cel al fostei URSS. România nu putea 
face excepție de la această situaţie, mai ales că, în spionaj, nu există nici aliați şi nici 
dușmani. Toţi sunt tratați la fel, știind-se din lecțiile istoriei că „aliații de astăzi ar 
putea ajunge inamicii de mâine”, aşa cum s-a întâmplat după 1989.

În acest secol XXI, ca toate celelalte state ale lumii, România va trebui să pună 
accentul principal pe culegerea de informaţii economice, care, în proporție de 95% 
pot fi obținute din surse deschise, legale. Chiar dacă reprezintă numai 5%, obţinerea 
unor informaţii secrete este de importanţă vitală. Spionajul începe din momentul 
în care pentru intrarea în posesia unei informaţii de mare valoare este nevoie să se 
încalce legea. Serviciile de informaţii ale României nu vor putea renunţa la acest 
lucru dacă dorim să supraviețuim ca entitate statală.

În legătură cu această dimensiune a activităţii serviciilor de informaţii, adică 
de spionaj, nu se pun întrebări şi nu se dau răspunsuri. Serviciile de spionaj ale unui 
stat care se respectă nu semnează absolut cu nimeni nici un acord şi nici o înţelegere 
de natură să le limiteze libertatea absolută de acţiune. Există informaţii că, pe timpul 
directoratului lui Ioan Talpeş, Serviciul de Informaţii Externe a fost constrâns să 
semneze o astfel de înţelegere. Din motive evidente, spionajul economic al României 
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nu se poate orienta decât tot pe spaţiul euro-atlantic.
Israelul, Japonia, Franţa, Germania, China şi Rusia spionează, mai ales din 

punct de vedere economic, în spaţiul SUA, ceea ce este cel mai firesc lucru din lume. 
Din SUA, şi în general din spaţiul ultradezvoltat euro-atlantic ai şi ce culege.

Dacă tot am adus anterior în discuție Pactul Nord-Altantic, subliniem că, cu sau 
fără voia Washingtonului, în legătură cu viitorul NATO există semne certe că această 
organizație nu va mai supraviețui ca „principală structură militară de securitate” în 
Europa. Se pare că după evoluţia relaţiilor interatlantice din ultimii 26 ani, această 
ipoteză câştigă teren. Dat fiind faptul că, încă de la constituirea NATO, acesta a 
reprezentat cel mai strălucitor giuvaier din coroana politicii externe a Statelor Unite 
ale Americii, a faptului că această alianţă militară a garantat hegemonia SUA asupra 
Europei Occidentale, conform unei concepţii a guvernanţilor de la Washington, 
potrivit căreia „cine stăpânește Europa stăpânește lumea”, interesul pentru menţinerea 
şi lărgirea acestei alianţe este absolut de înţeles. Analiştii politico-militari de o parte 
şi de alta a Atlanticului au înţeles că tocmai aceasta a fost raţiunea de bază a creării 
NATO, şi nu apărarea împotriva „expansiunii comuniste”, aşa cum s-a pretins timp 
de 45 de ani de război rece.

Dacă rolul NATO s-ar fi rezumat la apărarea împotriva „pericolului comunist”, 
alianța ar fi trebuit să se dizolve după dispariția Tratatului de la Varșovia, colapsul 
„lumii comuniste” şi dezmembrarea fostei URSS, dar acest lucru nu s-a produs, 
datorită opoziției înverșunate a Washingtonului.

Sub privirile întregii lumi, Uniunea Europeană se conturează tot mai mult ca o 
superputere, prin excelenţă în plan economic, ca un centru de putere a unei „lumi 
multipolare” în devenire, cu o viziune şi interese diferite faţă de cele ale SUA. Cine 
mai crede că lărgirea NATO şi a Uniunii Europene sunt două acţiuni „complementare” 
riscă să aibă mari surprize şi dezamăgiri în viitor.

NATO „lărgit”, din voința politică şi eforturile Washingtonului, va fi o alianţă 
militară nefuncţională, încorporând „Vechea Europă”, reprezentată cu precădere de 
Franţa şi Germania, pe care SUA nu mai pot conta, şi „Noua Europă”, cuprinzând 
fostele state „inamice”, membre ale defunctului Tratat de la Varşovia, în care americanii 
îşi pun speranțele pentru a se mai putea menţine în Europa.

Pentru perioada cât va mai exista, NATO nu va mai fi o alianţă menită să apere 
zona euro-atlantică împotriva unei agresiuni externe, pentru că un asemenea pericol 
nu există. Încercările Washingtonului de a angaja NATO în războaie în afara zonei 
sale de responsabilitate stabilită prin Tratatul de la Washington din 4 aprilie 1949 au 
eşuat şi nu vor avea nici o şansă de succes nici în viitor. Tot ce va putea face NATO 
este să împiedice izbucnirea unor războaie între proprii săi membri. Putem lua în 
calcul un conflict între Spania şi Marea Britanie în problema Gibraltarului, dar şi 
mai probabil între Grecia şi Turcia, care constituie „călcâiul lui Ahile” al NATO. La 
acestea se vor adăuga şi problemele conflictuale dintre alţi membri admişi, cum este 
şi disputa fără sfârşit dintre România şi Ungaria în problema Transilvaniei.
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Un adevăr fundamental scăpat din vedere de către clasa politică din România 
este acela că NATO nu a oferit şi nu oferă garanţii ferme de securitate statelor 
membre. Acest lucru rezultă din conţinutul Articolului 5 al Tratatului de la Washington, 
care a fost negociat timp de un an de zile cu statele Europei Occidentale, care nu l-au 
acceptat în această formă, dar care le-a fost impus de către Washington prin presiuni 
şi ameninţări că nu se vor bucura de „binefacerile” Planului Marshall dacă nu îl vor 
accepta. 

Iată cum sună acest articol: „Părţile (adică statele semnatare) sunt de acord că 
un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele în Europa sau în America 
de Nord va fi considerat ca un atac îndreptat împotriva tuturor părţilor: ca atare, ele 
convin că, dacă un asemenea atac se va produce, fiecare dintre ele exercitând dreptul 
de legitimă apărare, individuală sau colectivă, recunoscut de articolul din Carta 
Naţiunilor Unite, va ajuta partea sau părţile astfel atacate, luând imediat, individual 
şi de acord cu celelalte părţi, MĂSURA PE CARE O VA SOCOTI NECESARĂ, 
inclusiv folosirea forţei armate pentru a restabili şi asigura securitatea regiunii 
Atlanticului de Nord. Orice atac armat în acest fel şi orice măsură luată ca urmare 
a acestuia vor fi imediat aduse la cunoștința Consiliului de Securitate. Aceste măsuri 
vor lua sfârşit atunci când Consiliul de Securitate va fi luat măsurile necesare pentru 
a restabili şi menţine pacea şi securitatea internaţională.”

Nu trebuie să fii expert în drept internaţional pentru a-ţi putea da seama că 
sintagma …MĂSURA PE CARE O VA SOCOTI NECESARĂ… elimină orice 
idee de „garanții ferme de securitate” din acest articol. „Măsura pe care o va socoti 
necesară” partea semnatară poate fi şi aceea de a nu lua nici o măsură.

Pentru prima dată în istoria NATO, articolul 5 a fost invocat în legătură cu 
teribilele atacuri teroriste împotriva Statelor Unite ale Americii din 11 septembrie 
2001, dar a rămas fără urmări.

România, ţara cu cele mai contestate frontiere din Europa, ar fi bine să nu se 
considere în deplină siguranță ca membră a NATO. Să ne reamintim lecțiile de 
istorie: am fost aliaţi cu Ungaria în „Axa de Fier” (1940-1944) şi am pierdut partea 
de nord-vest a Transilvaniei. Ne-am regăsit ca aliaţi ai Ungariei în Tratatul de la 
Varşovia şi ne-am ales cu „Regiunea Autonomă Maghiară”. Oare prezenţă alături de 
Ungaria în NATO ce surpriză ne va aduce?

Să nu se uite, de asemenea, că, în iunie 1999, generalul american Wesley Clark, 
în calitate de comandant suprem al NATO, a declarat public, în auzul întregii Europe, 
că „Tratatul de la Trianon este învechit”. Iar acest adversar declarat al României 
Mari, l-am numit pe Wesley Clark, a fost consilier al premierului Victor Ponta! Prin 
urmare, România ar trebui să ducă o politică deosebit de echilibrată şi să-şi caute 
sprijinitori în Europa, nu peste Atlantic sau în Asia (a se vedea cazul Chinei). Dacă 
s-ar pune vreodată problema revizuirii frontierei dintre România şi Ungaria, SUA 
vor fi de partea Ungariei, indiferent de serviciile pe care Bucureștii le prestează în 
favoarea Washingtonului.
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În cărțile pe care le-am scris am pus în lumină adevăruri zguduitoare şi dureroase, 
demonstrând modul în care România este subminată în mod sistematic şi permanent, 
cum este împinsă încet dar sigur spre federalizare şi, în final, spre dezmembrare. 
Toate acestea se datoresc bazei economice extrem de precare a societății românești, 
ceea ce ne face să fim lipsiți de coeziunea socială, de disciplina socială şi de cultul 
muncii, adică acele caracteristici fundamentale proprii unei națiuni moderne.

Se demonstrează, astfel, că toate guvernele care s-au perindat la conducerea 
României din 1990 şi până în prezent s-au dovedit incapabile să soluționeze 
problemele majore ce confruntă societatea românească şi impotente în faţa ofensivei 
continue a Ungariei împotriva intereselor României în toate planurile, dar mai ales 
în spaţiul Transilvaniei.

După cum se ştie, aprecierea bazată pe datele şi concluziile SRI şi Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, potrivit căreia guvernul de la Bucureşti a pierdut controlul 
asupra județelor Covasna şi Harghita, este absolut conformă cu realitatea.

Clasa politică românească, scindată până la absurd, ineficientă şi iresponsabilă 
în actul de guvernare, coruptă şi gata la orice compromisuri cu factorii de presiune 
externi, mai ales cu Ungaria care a acționat prin UDMR, vârful de lance al serviciului 
ungar de spionaj – AVO, a cedat pe toate fronturile.

România este bătută pas cu pas de către Ungaria în spaţiul Transilvaniei, în 
primul rând pe frontul economic. Concesiile gradate şi în secret făcute UDMR-ului 
de către toate partidele politice care au guvernat România în diverse alianțe, în plan 
cultural, politic, dar mai ales economic au condus la situaţia când cel puţin partea 
centrală a tuturor oraşelor din Transilvania să fie stăpânită de maghiari. Menţinerea la 
putere a acestor guverne cu sprijinul UDMR a costat extrem de scump şi a angajat 
ţara pe coordonate deosebit de periculoase. Iar tratatele de înţelegere, cooperare şi 
bună vecinătate dintre România şi Ungaria nu au schimbat nici pe departe poziţia 
guvernului de la Budapesta faţă de România.

Dezastrul economic şi sărăcia generală tot mai accentuată obligă guvernele de 
la Bucureşti la concesii umilitoare şi dureroase. Pe acest fond crește pericolul unor 
tendințe centrifuge în toate provinciile istorice. Apelul de tristă amintire al lui Sabin 
Gherman: „M-am săturat de România” s-ar putea întinde ca o molimă. Dacă nu se 
va reface din punct de vedere economic şi nu vor fi stopate cu fermitate acţiunile 
subversive ale Ungariei exercitate prin UDMR, dacă vor fi tolerate tendinţele şi 
programele regionaliste şi autonomiste, federalizarea şi, în final, scindarea României 
nu vor putea fi evitate.

Nimeni nu militează pentru măsuri şi acţiuni extreme şi nu are intenţia să 
aprindă patimi naționalist șovine. România şi Ungaria, pentru a supraviețui, trebuie 
să ajungă la o reconciliere istorică reală, nu cosmetizată. Uniunea Europeană este 
cadrul în care acest lucru va deveni obligatoriu. Unul dintre principiile fundamentale 
ale acestei puternice organizații este acela că relațiile economice cele mai puternice 
trebuie să se dezvolte între statele cu frontiere comune. România şi Ungaria nu vor 
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putea face excepție de la acest principiu.
Ca o concluzie generală, în contextul geo-strategic prezentat, cărțile pe care 

le-am scris ne arată procesul de restructurare şi rolul funcțional avut în istorie de 
către principalele agenții de spionaj din lume. O etapă în care spionii şi contraspionii 
se află sub focul încrucișat al marilor bătălii ce se dau la această oră pentru o Nouă 
Ordine Mondială.

Personalități care au prefațat cărțile celor doi autori
RĂZBOIUL SPIONILOR
În interiorul şi dincolo de granițele României

Înainte de a începe să citim această captivantă carte, să încercăm să răspundem 
– succint - unei întrebări: Ce este spionajul? Spionajul este arta neagră a relaţiilor 
internaţionale.  Vreme de şapte milenii, spionajul a fost clasat printre artele negre 
ale istoriei, strict segregat de afacerile politice. Abia începând cu Franţa veacului 17, 
cardinalii Richelieu şi Mazarin – fiecare din ei ocupând fotoliul de prim-ministru, 
vreme de 18 ani – introduc oficial spionajul în alcovul politicii. Mazarin lansând chiar 
o faimoasă aserţiune care face şi astăzi carieră: ,,Serviciul de spionaj este felinarul de 
noapte care luminează sumbrele cărări ale politicului”. 

Un alt posibil răspuns, la întrebarea de mai sus ar fi: spionajul este – după 
prostituție – cea mai veche meserie a oamenilor. Şi totuşi, despre spionaj se vorbește, 
la scenă deschisă, foarte rar şi foarte puţin. Ca şi despre prostituție. Puţini istorici au 
curajul să vorbească lejer despre rolul prostituției, despre influenţa covârșitoare a 
curtezanelor – un eufemism, pentru practicantele acestei ancestrale meserii – asupra 
marilor întâmplări din istoria lumii. De asemenea, în mod tradițional, istoriografia 
oficială ignoră partitura executată de spionaj, în concertul evenimentelor mondiale. 
De ce atâta mister? E bine? E rău? Nu e nici bine nici rău. Ci este necesar. Absolut 
necesar! Pentru că spionajul operează asupra unui teribil material: informația! Un 
material, deopotrivă, exploziv şi gingaș. Un material mai prețios decât aurul. Francis 
Bacon spunea cândva că ,,informația înseamnă putere”. Cine vânează mai multe 
informaţii, dispune de mai multă putere. Şi cum ar mai putea vâna pisica șoareci, 
dacă i-am pune clopoței? De aceea este necesar misterul. Lumea spionajului e unică, 
pentru că nu mai există un alt domeniu al îndeletnicirilor umane care să se consume 
exclusiv în umbră, în tăcere, într-un deplin anonimat. 

Nu de puține ori, în activitatea de spionaj, preţul eșecului fiind sacrificiul 
suprem. Spionajul este un război permanent. Şi total. Un război invizibil care se întinde 
peste toate fronturile condiţiei umane. Aici armele nu tac niciodată! Şi niciodată, 
în acest ciudat război, nu vom cunoaște adevărul întreg al istoriei. În celebrul său 
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cabinet negru, Churchill obișnuia să afirme: ,,În spionaj, adevărul trebuie însoțit, 
întotdeauna, de o puternică gardă pretoriană de minciuni”. Această excepțională 
carte – Războiul spionilor – ne demonstrează magistral că spionul modern culege 
informaţii din absolut orice domeniu de activitate. Astfel, există spionaj economic, 
spionaj științific sau spionaj industrial, spionaj politic, spionaj militar ori spionaj 
financiar, spionaj comercial şi chiar spionaj religios. Organizația catolică ,,Opus 
Dei”, fondată în 1928 de Josemaria Escriva, astăzi cu peste 80.000 de membri, 
constituie un veritabil serviciu secret al Vaticanului. Spionajul contemporan se află 
infiltrat în toate compartimentele vieţii sociale şi ale vieţii private. Orice informaţie – 
secretă sau nesecretă – produsă de o societate umană nu scapă de ochiul avizat, strict 
specializat şi îndelung exersat al spionului. În materie de spionaj, nu există prieteni 
sau neprieteni: oricine spionează pe oricine!

Desigur, există pondere şi există nuanțe, când spionezi un amic sau un inamic, 
dar spionaj există permanent şi împotriva tuturor. Un personaj avizat – l-am numit 
pe reputatul I.C. Masterman – spunea că ,,unica regulă în spionajul contemporan 
este aceea de a spiona orice putere, indiferent dacă acea putere ne este prieten sau 
duşman”. 

Spionajul, ca şi contraspionajul, este omniscient, omnipotent şi omniprezent. 
Nu-i scapă nimic. Nici chiar viaţa privată a oamenilor. Mai ales slăbiciunile lor, 
păcatele lor, pasiunile lor, gusturile, înclinaţiile, capacităţile intelectuale, bolile de 
care suferă, fobiile şi dorinţele, petele negre din trecutul lor. Tot-tot! Oamenii pot 
fi agresivi, diabolici sau fermecători, disperaţi, blajini, bezmetici, cutezători sau 
hrăpăreţi, generoşi sau detestabili; pot fi cârcotaşi, orgolioşi, invidioşi sau desfrânaţi, 
exaltaţi sau farisei; pot deveni posesivi, smeriţi, avari, sau lăudăroşi, vicioşi, 
mincinoşi, lacomi sau pătimaşi. Toate aceste ascunse trăsături de caracter se pot 
constitui în tot atâtea informaţii extrem de preţioase, utilizate cu precădere în munca 
de recrutare de agenţi secreţi, de exploatare în orb, de compromitere a unor personaje 
sus-puse, de şantajare, dirijare, manipulare sau influenţare a acestora. 

Abisul uman, unde acţionează spionajul, este imens. Este de fapt, un imperiu 
fără de hotare. Pentru că fără de hotare este şi sufletul omenesc. Pe vremea când era 
şef al Serviciului de contraspionaj francez – cu numai câţiva ani în urmă – contele 
de Marenches declara la o conferinţă de presă: ,,În ziua de azi, pentru a stăpâni cât 
mai mulţi oameni, nu se mai cuceresc teritorii, ci sufletele acelor oameni. Odată 
ce ai sufletul, ai omul; iar când ai omul, teritoriul vine de la sine”. Aviz înalţilor 
dregători ai ţării noastre, care cam fac băşcălie – ca să nu-i spun criminală bătaie de 
joc – atunci când discută despre spionaj şi contraspionaj! E trist, dar istoria se repetă 
adeseori, mai întâi ca farsă, apoi ca tragedie. 

În aceste condiţii, meritul autorilor acestei cărţi-erudiţii Gabriel I. Năstase şi 
Bogdan Păpădie –evoluează dintr-un simplu gest publicistic, într-un profund mesaj 
patriotic. Într-un grav semnal de alarmă. Cartea Războiul spionilor dezvăluindu-ne 
o lume, în care granița dintre esențe şi aparențe este atât de labilă, atât de nesigură: 
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lumea spionajului. 
Cartea pe care tocmai te pregătești s-o citești – ilustre Cititor – ne vorbește 

despre patriotism, spioni şi contraspioni, ne devoalează tenebrele, pericolul şi 
puterea malefică de penetrare a spionajului. Şi ne îndeamnă să ne servim patria – cu 
abnegație şi sacrificiu – în sfera veșnic fierbinte a serviciilor secrete. Adică acolo 
unde istoria este așezată între oglinzi strâmbe, încât nu mai ştii cine minte şi cine 
spune adevărul. Bertolt Brecht, scriitor, dramaturg şi, în acelaşi timp, spion al fostei 
Germanii comuniste, ne face o cinică mărturisire: ,,Estul şi Vestul sunt două curve; 
dar curva mea este gravidă”.

Literatura de spionaj şi contraspionaj, precum această carte-document, este 
un gen aparte, mai special, mai subtil, uneori trebuie să citești printre rânduri, să 
decriptezi limbajul folosit, să-i pătrunzi structura şi să te lași furat de ritmul lui alert 
şi palpitant. 

Ca să te apropii de lumea spionajului, ca să scrii despre spioni, trebuie să te 
documentezi temeinic. Foarte temeinic. Trebuie să înveți – desigur, din surse sorginte 
– ce înseamnă agent de influenţă, sau de supraveghere, ori de provocare, ce este 
acela un cifru, sau o cârtiță, ori un contact pasager, ce este criptanaliza, legenda sau 
cutia de scrisori. Trebuie să înțelegi ce înseamnă exploatarea în orb, sau propaganda 
gri, propaganda neagră ori dezinformarea. Trebuie să afli ce sunt jocurile operative, 
interceptările secrete, protecția contrainformativă sau acțiunea de acoperire. Este 
o lume de care nu te poţi apropia cu superficialitate. Iar autorii acestei cărți au 
demonstrat, cu prisosință, că au vrut, au știut şi au putut să ne ofere exact informaţiile 
necesare. 

Spioni, spionaj, război al spionilor. S-ar putea spune că spionii mișună printre 
noi. Dacă e aşa, atunci de ce atât de putini spioni celebri sunt consemnați de istorie? 
Simplu! Pentru că un spion nu devine celebru, decât când este prins. Când cade. Aşa 
cum este cazul prea-frumoasei Mata Hari, sau al sclipitorului Richard Sorge. Din 
aceiași ilustră galerie îl desprindem pe Oleg Pankovski, ori pe omul de ştiinţă Philby, 
sau pe poliglotul Cicero, ori pe soții Julius şi Ethel Rosenberg. Sau – de ce nu? – pe 
mai recentul spion Aldrich Ames, plantat de ruşi chiar în fruntea Departamentului de 
contrainformații din cadrul CIA. Restul e tăcere! Marii spioni sunt prinși rar, foarte 
rar. Plevușca se agață mai repede. Sau, cum spunea Eugen Cristescu, unul din şefii 
spionajului românesc: “Uneori, este necesar să prinzi o maimuţă, ca să sperii un 
tigru”.

Olimpian UNGHEREA
Scriitor 
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ARMAGEDON ROMÂNIA (vol. I)

Istoria Europei şi a lumii din ultimii 300 de ani a fost caracterizată de stări 
alternative de beligeranță şi de pace, generate de echilibrul existent în raportul de 
forțe dintre principalele state sau coaliții de state, precum şi de ruperea acestui 
echilibru în plan economic şi militar pe fondul dezvoltării inegale a statelor. 

Epoca războiului rece, care a durat timp de 45 de ani, dominată de cele două 
superputeri – SUA şi URSS – şi de cele două blocuri militare – NATO şi Tratatul 
de la Varșovia – a intrat în istoria universală ca o epocă a echilibrului de forțe în 
contextul căreia pericolul unei conflagrații mondiale a fost foarte redus. 

Totuşi, pe plan local, în această epocă s-au derulat 144 de conflicte militare 
deschise, soldate cu peste 25 milioane de morţi. 

În anii 1989-1991, în Europa şi în lume, s-au produs transformări de proporții 
mari şi cu efecte globale care au schimbat cursul istoriei. Lumea socialismului de 
stat din Europa de Est s-a prăbușit, URSS, ca superputere şi factor de echilibru, s-a 
dezmembrat, Tratatul de la Varșovia s-a dizolvat, s-a produs unificarea Germaniei, a 
dispărut „cortina de fier”, iar divizarea artificială a Europei a încetat.

În urma acestor transformări, omenirea ar fi trebuit să intre pe făgașul 
normalității, al dezarmării generale, al reducerii la plafoane minime a forțelor 
armate, al cooperării şi păcii. Acest lucru nu s-a întâmplat. Dimpotrivă, omenirea 
a intrat într-o epocă a instabilității şi incertitudinii, a unor puternice dezechilibre 
în planul raportului de forțe economice şi militare, într-o epocă în care utilizarea 
forţei a trecut pe primul plan, iar dreptul internaţional şi instituţiile cu vocație în 
domeniul securității şi păcii internaţionale, ignorate. În locul unei epoci a păcii 
dorită de comunitatea internaţională, sătulă şi obosită de aberanta epocă a războiului 
rece, omenirea a fost împinsă spre o epocă a haosului şi violenței. Momentul istoric 
favorabil de intrare a omenirii pe coordonatele normalității, deschis de memorabilul 
an 1989, intrat în istorie ca an al „revoluţiei europene”, a fost pierdut.

Politologii şi analiştii de marcă ai lumii, în primul rând cei americani, din 
mediile academice de mare prestigiu, pun această deturnare a istoriei ultimului 
deceniu al secolului XX şi începutul secolului XXI, în cea mai mare parte, pe seama 
politicii Washingtonului, a faptului că această politică a fost şi este exercitată de către 
cercurile ultraconservatoare, strâns legate de interesele Complexului Militar Industrial 
al SUA. Din 1990, fără nici o întrerupere, SUA au continuat cursa înarmărilor, fapt ce 
a condus la apariția unui imens dezechilibru în plan militar între SUA şi restul lumii.

Mentalitatea de „învingători în războiul rece” i-a determinat pe președinții G. 
Bush (fost director general al CIA), W. Clinton şi G. W. Bush (fiul) să-şi piardă orice 
simț al măsurii şi al controlului. 

De la „lumea bipolară” dominată de SUA şi fosta URSS, care s-a prăbușit 
prin surprindere în intervalul de timp 1989-2001, forţele politice ultraconservatoare 
americane, indiferent de partid, au considerat că omenirea trebuie să treacă la o „lume 
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monopolară” dominată de SUA, cel puţin pentru o perioadă de 20-30 de ani.
În cartea sa „American Empire – The Realities and Consequences of U.S. 

Diplomacy”, apărută la Editura Harvard University Press în anul 2002, analistul 
american Andrew J. Bacevich, profesor universitar doctor, director al Centrului 
pentru Studii Internaţionale al Universității din Boston, demonstrează, cu date şi 
argumente imbatabile, că, în ultimul deceniu al secolului XX, politica externă a SUA 
s-a militarizat total, culminând cu intervenţia militară a SUA/ NATO în Balcani, din 
primăvara anului 1999, sub genericul „Forţa Aliată”. 

Acelaşi autor, pornind de la o analiză a unei comisii a Congresului american, 
arată că, între 1989 şi 2002 - deci în epoca post război rece, SUA au fost implicate 
într-un număr de 48 intervenţii militare (în 14 ani), faţă de numai 14 intervenții 
militare în cei 45 de ani ai Războiului Rece.

A. Bacevich constată şi demonstrează cu date concrete că întreaga istorie a 
SUA din anul 1775 şi până în prezent a fost o agresiune continuă. Se poate vorbi cu 
certitudine despre existenţa unui militarism american ? Cu siguranţă că da. 

De altfel, pe purtătorii de cuvânt ai Pentagonului, condus de Donald Rumsfeld, 
unul dintre cei mai fanatici protagoniști ai Războiului Rece, fost consilier personal 
al lui Saddam Hussein pe timpul războiului dintre Irak şi Iran (1980-1988), nu-i 
mai satisfac titlul de „superputere militară” pentru SUA, introducându-l pe cel de 
„hiperputere militară”.

La 16 septembrie 2002, președintele G.W. Bush a promulgat cea mai agresivă 
„Strategie Naţională de Securitate a SUA” din anul 1947 încoace, în baza căreia 
a fost declanșată agresiunea împotriva Irakului. Conform acestei noi strategii, 
guvernanții de la Washington îşi arogă dreptul în mod unilateral, sfidând orice norme 
ale dreptului internaţional, Carta ONU şi prerogativele Consiliului de Securitate, să 
declanșeze „războaie preventive” în orice parte a lumii de unde ar emana pericole la 
adresa securității SUA. Mai periculoasă decât această prevedere este cea în virtutea 
căreia SUA vor folosi forţa împotriva oricărui stat sau grup de state care şi-ar propune 
să pună în pericol supremația militară americană asupra lumii. 

Referindu-se la această prevedere, analistul american David P. Calleo, 
profesor la facultatea de Înalte Studii Internaţionale a Universității Jhon Hopkins, 
în studiul intitulat „Puterea, bogăţia şi înţelepciunea: Statele Unite şi Europa după 
Irak”, publicat în „The National Interest”, din iunie 2003, la Washington, ajunge la 
înspăimântătoarea concluzie potrivit căreia dacă Statele Unite vor urma această linie, 
atunci războaie cu China, cu Rusia şi, în final, cu Uniunea Europeană vor deveni 
inevitabile.

Ocuparea Irakului de către SUA, secondate, din cele 188 de state ale lumii, 
doar de către Marea Britanie şi Australia, printr-o agresiune flagrantă, constituie cea 
mai mare criză prin care trece comunitatea internaţională de la cel de-al doilea război 
mondial încoace. 

Criza irakiană a spulberat orice idee de ordine politică mondială, a compromis 
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iremediabil Carta ONU şi Consiliul de Securitate, a divizat Europa şi lumea întreagă, 
a transformat NATO într-o alianță golită de conţinut, paralizată şi nefuncțională. 

Încercarea SUA de a transforma NATO într-un instrument al politicii americane 
în războiul împotriva terorismului, la reuniunea din 21-22 noiembrie 2002 de la 
Praga, a eşuat în mod lamentabil. 

Analiștii politici americani din mediile academice îl acuză pe președintele 
G.W. Bush de distrugerea NATO.

La scară globală există serioase temeri că, în martie 2003, prin invadarea şi 
ocuparea Irakului, administrația G.W. Bush a redeschis epoca războaielor de tip 
colonial, cu mijloace ultramoderne, constând în cucerirea de teritorii şi subjugarea 
de popoare, în numele „valorilor democrației şi drepturilor omului”. 

La 4 iulie 2003, cu prilejul Zilei Naţionale a SUA, președintele G.W. Bush a 
declarat că „soldații sunt cei mai buni ambasadori ai SUA”, iar în luna februarie 
2004 s-a prezentat în faţa întregii lumi drept „un președinte de război, care va 
conduce lumea spre pace şi libertate”.

În discursul politic american adresat lumii exterioare, atât oamenii politici 
republicani, cât şi democraţi şi-au făcut loc o suită de sintagme de natură să provoace 
stupefacție şi îngrijorare, precum: Folosirea războiului ca instrument de menținere 
a păcii (probabil cea mai mare inepţie din istorie); Dreptul exclusiv al SUA de a 
declanşa războaie preventive, primul fiind cel împotriva Irakului; Cruciada împotriva 
terorismului percepută în toate statele musulmane drept o „cruciadă împotriva 
islamului”; Cine nu este cu noi este împotriva noastră; Ultima destinație a istoriei 
lumii este societatea americană; SUA, naţiunea indispensabilă lumii.

Mai alarmantă decât toate este pretenția Washingtonului că SUA, ca „unică 
superputere”, este în măsură, prin puterea sa militară fără egal în istorie, să croiască, 
cu de la sine putere, o nouă ordine politică mondială. Cu alte cuvinte, hegemonia 
SUA asupra lumii este inevitabilă, indispensabilă şi obligatorie. 

Imensa majoritate a politologilor şi analiștilor responsabili şi neaserviți 
politic, cărora mă alătur, sunt de părere că omenirea se îndreaptă, nu spre o „lume 
monopolară” americanizată, ci spre o „lume multipolară”. Acest din urmă proces va 
fi însă îndelungat şi dureros.

Procesul de „globalizare” este interpretat diametral opus de pe cele două 
maluri ale Oceanului Atlantic. Uniunea Europeană se conturează tot mai mult ca 
o superputere diferită de Statele Unite ale Americii. Începând cu anul 2004, pentru 
prima dată în istoria sa, Uniunea Europeană va adopta o strategie de securitate 
proprie, care va avea foarte puține puncte comune cu strategia de securitate a SUA şi 
cu cea a NATO, care de altfel nu mai funcționează de ani de zile. 

Tot mai multă lume este convinsă că Washingtonul se folosește de „războiul 
împotriva terorismului” ca de un paravan pentru cucerirea militară a celor mai 
bogate zone strategice ale lumii în petrol şi alte resurse naturale de mare valoare. 
Într-o expresie concentrată, cercurile politice conducătoare ultraconservatoare de la 
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Washington vor să transforme supremația militară americană în avantaje economice 
pe scară globală.

Acesta este contextul general al lumii contemporane, în plan geopolitic 
şi geostrategic în care îşi face apariția pe piaţă cartea semnată de domnii Bogdan 
Păpădie şi Gabriel I. Năstase. Fără nici un fel de exagerare, ne găsim în faţa unei 
cărţi EVENIMENT! 

Universul spionajului real nu este accesibil multor scriitori, iar literatura 
română, în acest domeniu, este extrem de săracă. Cu o judecată rece, în afara oricăror 
patimi politice şi interese de partid, analiştii Bogdan Păpădie şi Gabriel I. Năstase 
pun în lumină, spre judecata marelui public, adevăruri cutremurătoare.

Prefaţând această carte, mi-am propus să fac câteva sublinieri în legătură cu 
cele mai importante probleme tratate anterior de autori, în ordinea importanţei lor. 
Aşa cum era şi de așteptat, autorii apreciază că problema fundamentală de care se 
leagă întregul edificiu al securității noastre naţionale şi însăși existenţa României ca 
stat este de natură economică. 

Fără un fundament economic puternic, cel puţin la nivelul minim existent în 
perimetrul geoeconomice al Uniunii Europene, securitatea şi viitorul României vor 
fi precare. Toate celelalte probleme ale societății românești sunt subsidiare acestui 
domeniu vital.

Clasa politică românească avea datoria construirii acestui fundament economic 
imediat după încheierea primului război mondial, adică după 1 decembrie 1918, când 
a fost creată, din punct de vedere politic, România Mare. Acest lucru nu s-a făcut, iar 
datorită slăbiciunilor sale în plan economic, incapabilă să susţină un efort de război 
credibil, în anul 1940 România a fost dezmembrată.

În cei 45 de ani ai socialismului de stat, cu o strategie economică de împrumut 
sau mai degrabă impusă, România a realizat paşi spre calea industrializării, urbanizării 
şi educației de masă, căutând să se încadreze în cele trei condiţii fundamentale cerute 
de modernitate, de epoca industrială. 

Din nefericire, în anul 1989 România era încă departe de standardele minime 
cerute de o societate industrială. În urma Revoluției din decembrie 1989, a înlăturării 
totalitarismului şi adoptării democrației liberale şi regulilor economiei de piaţă, 
întreaga națiune română şi-a pus speranțele în mai bine. Speranţele s-au dovedit 
deşarte, deoarece, din motive pe care spaţiul nu-mi permite să le detaliez, sub 
paravanul aşa-ziselor reforme, România a fost supusă unui program sistematic de 
dezindustrializare, dezorganizare, deculturalizare şi dezinformare.

După aprecierile unor experţi economişti occidentali, mai ales din Uniunea 
Europeană, reformele economice din spaţiul fostei lumi socialiste est-europene s-au 
derulat după metodele şi criteriile crimei organizate. 

Într-un amplu studiu intitulat „Crima organizată transnaţională - ameninţare 
împotriva democraţiei”, care a circulat în întreaga Europă în cursul anului 2003, se 
atrage atenţia că Federaţia Rusă ar putea deveni o „superputere a crimei organizate”. 
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Foştii sateliţi ai Moscovei nu s-au îndepărtat prea mult de acest calificativ. 
Aşa se explică faptul că Fabrica de Maşini Grele din Bucureşti (care şi-a făcut 

un renume pe întreg mapamondul sub sigla IMGB), una dintre cele mai moderne din 
Europa de Sud-Est, a fost vândută pentru ridicola sumă de 500.000 de dolari, în timp 
ce ultimul strung cumpărat de către această fabrică a costat 800.000 de dolari. Acesta 
este doar un exemplu din alte sute de acest fel care s-au consumat în spaţiul economic 
al României în ultimii 23 ani. 

Analiştii occidentali au ajuns la concluzia că noua clasă a „capitaliştilor 
roşii”, rezultată din „metamorfoza” vechii nomenclaturi comuniste, şi-a însuşit 
avuţia naţională din ţările respective la preţuri derizorii, generând sărăcie pe întregul 
ansamblu al societăţii.

În lumea dezvoltată a adevăratei economii de piaţă, orice politică economică 
generatoare de sărăcie, de diminuare a avuţiei naţionale este considerată drept 
criminală, iar purtătorii acesteia sunt înlăturaţi fără nici un fel de menajament.

La începutul secolului XXI, România, cu un produs intern brut în jur de 1.650 
de dolari pe cap de locuitor, adică de două ori mai mic decât al Republicii Dominicane 
(3.600 dolari pe locuitor) şi cu o populaţie activă în mediul rural de 48%, se înscrie 
printre statele falimentare ale lumii.

Cel mai probabil că acestea sunt motivele de bază pentru care în luna februarie 
2004 s-a pus problema blocării negocierilor cu România de către Parlamentul şi 
Comisia Uniunii Europene. 

Un alt motiv l-a constituit politica pro-americană a guvernului de la Bucureşti, 
ilustrată şi de concesionarea către o companie americană a autostrăzii strategice 
Braşov-Borş.

Uniunea Europeană nu va tolera ca resursele sale financiare să fie risipite în 
avantajul unor societăți americane. „Războiul economic” declanșat între Uniunea 
Europeană şi SUA la 1 martie 2004 este ilustrativ în acest sens.

Prin politica de „salturi la trapez” între Uniunea Europeană şi SUA/ NATO, 
practicată de către guvernanții de la Bucureşti, România ar putea fi strivită între cele 
două centre de putere. Din punctul de vedere al situaţiei sale economice, România 
poate fi asemănată cu o corabie împotmolită, care nici nu se scufundă, nici nu 
navighează, ci doar putrezește.

Autorii acordă o atenție deosebită locului şi rolului serviciilor secrete ale 
României în contextul intern şi internaţional deosebit de complexe. Viziunea 
analiștilor Bogdan Păpădie şi Gabriel I. Năstase, sobră şi pătrunzătoare, cu privire la 
serviciile secrete de spionaj şi contraspionaj, este una modernă, în deplină consonanță 
cu imperativele epocii pe care o trăim.

Serviciul Român de Informaţii (SRI), destinat securității interne, şi Serviciul de 
Informaţii Externe (SIE), la care se cere adăugată şi Direcţia Generală de Informaţii 
a Apărării (DGIA), specializată în cercetarea strategică militară externă, sunt organe 
de importanţă vitală pentru existenţa României ca stat. Din păcate, acestea sunt încă 
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departe de standardele minime de profesionism şi performanţe.
În afara efectelor grave generate de actele de trădare, culminând cu cazul 

„generalului Mihai Pacepa”, unul dintre cele mai mari din istoria României, de 
epurarea masivă a specialiştilor sub paravanul „demascării securităţii ca poliţie 
politică”, de penetrare a acestor servicii de către consilieri proveniţi din serviciile 
de spionaj ale unor puteri occidentale, prioritar americane, serviciile secrete ale 
României sunt paralizate şi împiedicate să-şi îndeplinească atribuţiile funcţionale şi 
de prezenţa în fruntea acestora a unor oameni politici, a unor „activişti de partid”, 
total incompetenți în aceste domenii cu totul speciale.

În statele dezvoltate şi civilizate ale lumii, serviciile de spionaj şi contraspionaj 
(de securitate) sunt conduse de aşi, de adevăraţi maeştri ai meseriei, crescuţi în cadrul 
acestor servicii şi promovaţi în funcţii de directori generali după 20-25 de ani de 
activitate practică, trecuţi prin toate compartimentele şi care au obţinut cele mai bune 
rezultate.

Cei care au deţinut funcţiile de directori ai SRI şi SIE în ultimii 23 ani, respectiv 
Virgil Măgureanu, Costin Georgescu, Radu Timofte, Ioan Talpeş, Cătălin Harnagea, 
Gheorghe Fulga etc. au fost orice, numai specialişti în spionaj şi contraspionaj nu. 

Datorită unei slabe culturi în domeniile serviciilor secrete, ale spionajului şi 
contraspionajului, atât la nivelul de mase, cât mai ales la cel al clasei politice, există 
pericolul ca România să piardă controlul asupra serviciilor sale secrete, atât sub 
euforia admiterii în NATO, cât şi sub influenţa „parteneriatului strategic cu SUA”. 
O asemenea situaţie ar avea consecinţe dezastruoase pentru societatea românească şi 
întregul ei viitor. 

De la cel mai simplu cetăţean la şeful statului, trebuie cunoscut adevărul ce 
dăinuie de secole şi milenii potrivit căruia controlul asupra serviciilor secrete este un 
atribut sacru exclusiv al statului, condiţie esenţială a supravieţuirii acestuia, şi nu se 
împarte absolut cu nimeni.

Serviciile de spionaj ale unui stat independent şi suveran pot avea contacte şi 
schimburi de informaţii cu serviciile similare ale altor state chiar şi atunci când este 
vorba de un stat cu care se află în stare de război. În materie de spionaj şi contraspionaj 
nu există „standarde NATO”, iar serviciile secrete membre nu se subordonează nici 
unei structuri a Comandamentului Suprem NATO de la Bruxelles şi nu sunt nici pe 
departe „inoperabile”.

În noile condiţii din Europa şi din lume, numai serviciile de informaţii ale 
statului sunt total insuficiente pentru satisfacerea enormelor nevoi de informaţii ale 
societății românești, aflate la periferia civilizaţiei Europei. 

Vor trebui create structuri de informaţii private, începând chiar cu întreprinderile 
mici şi mijlocii, până la ceea ce a mai rămas din „giganţii industriali”. Dacă nu se va 
proceda aşa, în contextul acerbei concurenţe generate de procesul de „globalizare” , 
toate companiile româneşti care vor încerca să se manifeste pe piaţa Uniunii Europene 
şi pe cea mondială vor fi zdrobite.
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Un alt adevăr universal pe care ar trebui să-l cunoască toţi românii este acela 
că serviciile de spionaj şi contraspionaj din toate statele lumii se află într-o continuă 
confruntare unele cu altele, indiferent dacă este vorba de ţări aliate sau adversare. 
Învinuirea adusă serviciilor de informaţii ale României socialiste că „au spionat 
împotriva NATO” este nu numai ridicolă, ci de-a dreptul ilară. Toate serviciile din 
lume erau focalizate pe spaţiul NATO şi pe cel al fostei URSS. 

România nu putea face excepţie de la această situaţie, mai ales că în spionaj nu 
există nici aliaţi şi nici duşmani. Toţi sunt trataţi la fel, ştiindu-se din lecţiile istoriei 
că „aliaţii de astăzi ar putea ajunge inamicii de mâine”, aşa cum s-a întâmplat după 
1989.

În secolul XXI, ca toate celelalte state ale lumii, România va trebui să pună 
accentul principal pe culegerea de informaţii economice, care, în proporție de 95% 
pot fi obținute din surse deschise, legale. Chiar dacă reprezintă numai 5%, obţinerea 
unor informaţii secrete este de importanţă vitală. 

Spionajul începe din momentul în care pentru intrarea în posesia unei informaţii 
de mare valoare este nevoie să se încalce legea. Serviciile de informaţii ale României 
nu vor putea renunța la acest lucru dacă dorim să supraviețuim ca entitate statală. În 
legătură cu această dimensiune a activităţii serviciilor de informaţii, adică de spionaj, 
nu se pun întrebări şi nu se dau răspunsuri. Serviciile de spionaj ale unui stat care se 
respectă nu semnează absolut cu nimeni nici un acord şi nici o înţelegere de natură să 
le limiteze libertatea absolută de acţiune. 

Se pare că pe timpul directoratului domnului Ioan Talpeş, Serviciul de 
Informaţii Externe a fost constrâns să semneze o astfel de înţelegere. Din motive 
evidente, spionajul economic al României nu se poate orienta decât tot pe spaţiul 
euro-atlantic.

Israelul, Japonia, Franţa, Germania, China şi Rusia spionează, mai ales din 
punct de vedere economic, în spaţiul SUA, ceea ce este cel mai firesc lucru din lume. 
Din SUA, şi în general din spaţiul ultradezvoltat euro-atlantic ai şi ce culege. 

Cred că nimeni nu se aşteaptă să căutăm informaţii în pustiul Saharei, ca să nu 
supărăm pe cineva.

Printre problemele majore tratate, autorii acordă atenția cuvenită obiectivului 
naţional de aderare a României la alianța NATO, considerând acest demers ca fiind 
de natură să ofere țârii noastre garanții solide de securitate, să ne ajute să ne aliniem 
la valorile democrației occidentale, să ne faciliteze condiţii optime de refacere 
economică.

Domnii Bogdan Păpădie şi Gabriel I. Năstase pornesc de la ipoteza că, şi în 
secolul XXI, NATO va constitui principala structură de securitate a Europei. Într-o 
asemenea ipoteză, modul cum autorii realizează integrarea Strategiei Naţionale de 
Securitate a României şi sarcinile serviciilor secrete în standardele şi obligaţiile 
ce decurg din apartenenţa la această alianţă sunt logice şi convingătoare. Această 
ipoteză este viziunea optimistă cu privire la viitorul NATO, viziune reprezentând 
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„partea plină a paharului”. Aceasta este şi viziunea Washingtonului, însuşită fără 
comentarii de către întreaga clasă politică românească, lucru demonstrat şi de votul 
„în unanimitate” al Parlamentului României în favoarea aderării la NATO din 26 
februarie 2004.

Cu sau fără voia Washingtonului, în legătură cu viitorul NATO există şi a doua 
ipoteză. Este cea a „paharului jumătate gol”, care pune la îndoială faptul că NATO va 
mai supravieţui ca „principală structură militară de securitate” în Europa. 

Se pare că după evoluţia relaţiilor interatlantice din ultimii ani, mai ales după 
instalarea la Casa Albă a preşedintelui G.W. Bush, cea de-a doua ipoteză câştigă 
teren. 

Dat fiind faptul că, în ultimii 55 de ani, NATO a constituit cel mai strălucitor 
giuvaier din coroana politicii externe a Statelor Unite ale Americii, a faptului că 
această alianţă militară a garantat hegemonia SUA asupra Europei Occidentale, 
conform unei concepţii a guvernanţilor de la Washington, potrivit căreia „cine 
stăpâneşte Europa stăpâneşte lumea”6, interesul pentru menţinerea şi lărgirea acestei 
alianţe este absolut înţeles. 

Analiştii politico-militari de o parte şi de alta a Atlanticului au înţeles că tocmai 
aceasta a fost raţiunea de bază a creării NATO, şi nu apărarea împotriva „expansiunii 
comuniste”, aşa cum s-a pretins timp de 45 de ani de Război Rece.

Dacă rolul NATO s-ar fi rezumat la apărarea împotriva „pericolului comunist”, 
alianţa ar fi trebuit să se dizolve după dispariţia Tratatului de la Varșovia, colapsul 
„lumii comuniste” şi dezmembrarea fostei URSS, dar acest lucru nu s-a produs, 
datorită opoziției înverșunate a Washingtonului. Sub privirile întregii lumi, Uniunea 
Europeană se conturează tot mai mult ca o superputere, prin excelență în plan 
economic, ca un centru de putere a unei „lumi multipolare” în devenire, cu o viziune 
şi interese diferite faţă de cele ale SUA. 

Cine mai crede că lărgirea NATO şi lărgirea Uniunii Europene sunt două 
acţiuni „complementare” riscă să aibă mari surprize şi dezamăgiri în viitor.

NATO „lărgit” la 25 de state membre în 2004, din voința politică şi eforturile 
Washingtonului, este o alianță militară nefuncțională, încorporând „Vechea Europă”, 
reprezentată cu precădere de Franţa şi Germania, pe care SUA nu mai pot conta, şi 
„Noua Europă”, cuprinzând fostele state „inamice”, membre ale defunctului Tratat 
de la Varşovia7, în care americanii îşi pun speranțele pentru a se mai putea menţine 
în Europa.

Odată cu aprobarea Constituției Uniunii Europene, proces dificil şi de lungă 
6   N. edit. Celebrul istoric Mackinder scria: „ Sus, în Maramureş, există un loc marcat drept centrul Bătrânului 
Continent (Europa de la Atlantic la Urali). Oricine conduce Europa de Est conduce inima Europei; cine conduce 
inima Europei conduce Insula Lumii; cine conduce Insula Lumii conduce Lumea.”
7  N. edit.  În sens itoric, Estul Europei este Vechea Europă, în Vest viaţa fiind posibilă câteva milenii mai târziu. 
Occidentalii sunt urmaşii esticilor migraţi în vest în mileniul IV îHr. Inversarea adevărului istoric îi aparţine evreului 
Donald Rumsfeld, secretar al Apărării SUA, într-un răspuns iritat către Franţa şi Germania, care criticau ocuparea 
Irakului (2003). 
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durată, se creează baza legală pentru construirea sistemului de securitate al UE în 
afara NATO. Acesta este (şi) motivul pentru care Washingtonul a făcut şi face tot ce-i 
stă în putință pentru a împiedica adoptarea Constituției UE, acţionând prin agenţii săi 
de influenţă din Spania şi Polonia.

Cu siguranță că, în acest joc politic periculos, a fost antrenată şi România. 
Pe de altă parte, toate statele din fosta lume comunistă care s-au integrat sau se vor 
integra în Uniunea Europeană vor fi obligate să se încadreze, fără rezerve, în politica 
externă şi de securitate a acestei organizații. Acest lucru este obligatoriu şi pentru 
România după anul 2007, aşa cum se declară în fiecare zi. 

Cu alte cuvinte, nu credem că greșesc cei care constată că extinderea spre Est 
a NATO şi a Uniunii Europene constituie expresia unei acerbe lupte subterane pentru 
sfere de influenţă în această parte a continentului, la care ia parte, mai mult sau mai 
puţin vizibil, şi Federația Rusă. 

Gândind logic, putem afirma la final că Uniunea Europeană lărgită cu o 
constituție proprie nu-şi va lăsa securitatea pe mâna unei puteri extra-europene, chiar 
dacă aceasta se numește SUA.

Pentru perioada cât va mai exista, NATO nu va mai fi o alianță menită să apere 
zona euro-atlantică împotriva unei agresiuni externe, pentru că un asemenea pericol 
nu există. Încercările Washingtonului de a angaja NATO în războaie în afara zonei 
sale de responsabilitate stabilită prin Tratatul de la Washington din 4 aprilie 1949 au 
eșuat şi nu vor avea nici o șansă de succes nici în viitor. 

Tot ce va putea face NATO este să împiedice izbucnirea unor războaie între 
proprii săi membri. Putem lua în calcul un conflict între Spania şi Marea Britanie 
în problema Gibraltarului, dar şi mai probabil între Grecia şi Turcia, care constituie 
„călcâiul lui Ahile” al NATO.

La acestea se va adăuga seria de probleme conflictuale dintre noii membri 
admiși, cum este şi disputa fără sfârşit dintre România şi Ungaria în problema 
Transilvaniei.

Un adevăr fundamental scăpat din vedere de către clasa politică din România 
este acela că NATO nu a oferit şi nu oferă garanții ferme de securitate statelor membre. 
Acest lucru rezultă din conţinutul Articolului 5 al Tratatului de la Washington, care 
a fost negociat timp de un an de zile cu statele Europei Occidentale, care nu l-au 
acceptat în această formă, dar care le-a fost impus de către Washington prin presiuni 
şi amenințări că nu se vor bucura de „binefacerile” Planului Marshall dacă nu îl vor 
accepta. Iată cum sună acest articol:

„Pârțile (adică statele semnatare) sunt de acord că un atac armat împotriva 
uneia sau mai multora dintre ele în Europa sau în America de Nord va fi considerat 
ca un atac îndreptat împotriva tuturor părților. Ca atare, ele convin că, dacă un 
asemenea atac se va produce, fiecare dintre ele exercitând dreptul de legitimă 
apărare, individuală sau colectivă, recunoscut de articolul din Carta Națiunilor 
Unite, va ajuta partea sau pârțile astfel atacate, luând imediat, individual şi de acord 
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cu celelalte părţi, MĂSURA PE CARE O VA SOCOTI NECESARĂ, inclusiv folosirea 
forței armate pentru a restabili şi asigura securitatea regiunii Atlanticului de Nord. 

Orice atac armat în acest fel şi orice măsură luată ca urmare a acestuia vor fi 
imediat aduse la cunoștința Consiliului de Securitate. Aceste măsuri vor lua sfârşit 
atunci când Consiliul de Securitate va fi luat măsurile necesare pentru a restabili şi 
menţine pacea şi securitatea internaţională”. 

Nu trebuie să fii expert în drept internaţional pentru a-ţi putea da seama că 
sintagma „…MĂSURA PE CARE O VA SOCOTI NECESARĂ” elimină orice 
idee de „garanții ferme de securitate” din acest articol. „Măsura pe care o va socoti 
necesară” partea semnatară poate fi şi aceea de a nu lua nici o măsură.

Pentru prima dată în istoria NATO, articolul 5 a fost invocat în legătură cu 
teribilele atacuri teroriste împotriva Statelor Unite ale Americii din 11 septembrie 
2001, dar a rămas fără urmări.

România, ţara cu cele mai contestate frontiere din Europa, ar fi bine să nu 
se considere în deplină siguranță ca membră a NATO. Să ne reamintim lecțiile de 
istorie: am fost aliați cu Ungaria în „Axa de Fier” 1940- 1944 şi am pierdut partea 
de nord- vest a Transilvaniei. Ne-am regăsit ca aliați ai Ungariei în Tratatul de la 
Varşovia şi ne-am ales cu „Regiunea Autonomă Maghiară”. Oare prezența alături de 
Ungaria în NATO ce surpriză ne va aduce?

Să nu se uite, de asemenea, că, în iunie 1999, generalul american Wesley 
Clark, în calitate de comandant suprem al NATO, a declarat public, în auzul întregii 
Europe, că „Tratatul de la Trianon este învechit”. România ar trebui să ducă o politică 
deosebit de echilibrată şi să-şi caute sprijinitori în Europa, nu peste Atlantic. 

Dacă s-ar pune vreodată problema revizuirii frontierei dintre România şi 
Ungaria, SUA vor fi de partea Ungariei, indiferent de serviciile pe care Bucureștiul 
le prestează în favoarea Washingtonului.

Autorii tratează cu profesionalism şi mult curaj fenomenul terorismului 
contemporan, atât la scară internaţională, cât şi pe plan regional, adică în Balcani, 
acest „etern butoi de pulbere al Europei”. 

Pe baza unor informaţii deosebite, domnii Bogdan Păpădie şi Gabriel I. Năstase 
demonstrează prezența în România a unor elemente şi structuri teroriste, aparţinând 
celor mai cunoscute organizații teroriste din lume. Esenţial este însă faptul că, atât în 
epoca războiului rece, cât şi după aceea, România nu a făcut niciodată obiectul unor 
atacuri teroriste.

Autorii acordă o deosebită atenție atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, 
încheiate cu distrugerea totală a World Trade Center şi parţială a Pentagonului, 
precum şi efectelor produse de acestea la scară mondială. Nu încape îndoială că 
prăbușirea celor doi giganți gemeni de la World Trade Center, simbolul puterii 
economice americane, va intra în istoria universală alături de asemenea evenimente 
epocale, precum căderea Constantinopolului la 29 mai 1453, căderea Bastiliei la 14 
iulie 1789, căderea Palatului de Iarnă la 7 noiembrie 1917.
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Data de 11 septembrie 2001 marchează trecerea de la terorismul modern al 
secolului XX la super-terorismul secolului XXI, capabil să producă efecte strategice.

Autorii prevăd că, în anii ce urmează, fenomenul terorist se va amplifica, 
având argumente solide în acest sens. 

La cele spuse de autori s-ar putea adăuga aprecierea că, pe măsură ce se 
angajează alături de SUA în „războiul împotriva terorismului” şi pentru că România 
şi-a pus teritoriul la dispoziţia SUA pentru înfiinţarea de baze militare, aşa cum se 
prevede în Memorandumul din 3 martie 2004 semnat între cele două state, teritoriul 
românesc ar putea deveni ţinta unor lovituri devastatoare.

Cartea domnilor Bogdan Păpădie şi Gabriel I. Năstase atrage, nu numai 
prin volumul şi valoarea informaţiilor, profunzime şi acurateţea concluziilor şi 
aprecierilor, ci şi prin stilul direct şi convingător.

Colonel (r) Florian GÂRZ
Scriitor şi analist politico - militar

ARMAGEDON ROMÂNIA (vol. II)
Ofensiva spionajului ungar în Transilvania

Noua serie de incitări iredentiste din martie 2013 dovedește că această carte era 
absolut necesară în acest moment iar trimiterea ei în 15 ianuarie, Ziua Luceafărului, 
a fost absolut inspirată.

Fosta RAMANIA e blestemată să nu aibă vreodată linişte!  
Evreii vorbesc de „România Iudaică” şi pretind că au fost primii înlocuitori 

ai dacilor exterminaţi de romani, deci ţara li se cuvine!!! Ungurii sunt şi ei plini de 
imaginaţie în scrierea propriei istorii: au găsit Ardealul pustiu iar românii nu sunt 
urmaşii dacilor!!

Ambele popoare au aceiaşi strămoşi, khazarii, turcii iudaizaţi, ceea ce explică 
scopul comun şi metodele similare. Deloc întâmplător, argumentaţia Budapestei a 
fost oferită de istorici evrei, din Ungaria, Germania, Elveţia şi chiar din România.

Istoria e o armă încă din secolul XVIII, a luat locul zeilor din Antichitate, 
numai „aleşii” noştri refuză să înţeleagă!

Toate aberaţiile istorice menţionate vor să anuleze legătura românilor cu 
trecutul fabulos al strămoşilor geto-daci, traci, arieni, pelasgi/blachi sau ramani, iar 
tăcerea trădătoare a politrucilor şi academicienilor e o invitaţie la Diktate! Le fac 
treaba şi ofer doar câteva dovezi istorice în “spaţiul fiţuică” avut la dispoziţie:

l „Cosângenitatea vlachilor sau românilor de azi cu străbunii lor daci o 
dovedeşte uniformitatea înfăţişării lor exterioare; nu numai trăsăturile feţei şi felul 
părului, ci chiar portul pe care poporul l-a păstrat neschimbat (...)” (Jung Iulius, 
1881, Innsburg).
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l Iordanes, în “De rebus Geticos” (503 e.n.) aminteşte de cetatea Sclavino-
Rumuneasca. În Biblia tradusă de el la 380 e.n., Wulfila menţionează populaţia 
“rumoneis” şi prezintă scrisoarea Ap. Pavel către “du Rumonim”. Wulfila trăia “în 
Ţara Getică” (Philostorgius, 368-425), Paulinus 353-431): “dacii de la miazănoapte 
sub ursa polară”.

l “Sf. Nicetas a întemeiat în Dacia două episcopate, de Agen şi de Milkov” 
(călugăr iezuit, 1750, Cluj). “ (…) cu mult înaintea regelui Ştefan cel Sfânt, Dioceza 
Transilvană se numea “cea din Agen” şi “din Milkov”(…) Nicetas a fost episcope al 
dacilor în jurul anului 400.” (pr. Martinus Szent-Ivany)

l “Pelasgii erau valahii sau ciobanii valahi.” (Enciclopedia Britanică, 1851); 
Har.deal - Casa/Grădina Domnului (inscripţii geto-dacice); Ar.del -Pamântul/Ţara 
Arienilor (AR=RA); pe la anul 500, “cavalerii geţi” de la nordul Dunării făceau 
incursiuni în Imperiul Bizantin, ajungând până la Thermopile (Mercellinus Comitis-
“Chronicon”, 517)

l “În Ţara Ardealului şi Ţara Ungurească de Jos până la malurile Tisei 
stăpâneau gepizii (381 d.Ch), sub a căror dominaţie erau valahii şi dacii, care locuiau 
tot acolo.” (Lisznyai K. Pal-“Magyiarok Chronikaja” 1692, Debrecen); blazonul lui 
Attila: “rege al Hunilor, al Meduşilor, Goţilor şi Dacilor” (istorici maghiari, 1574, 
1692, 1789); limba dacilor (“ausonică”-a oşenilor!) era limba Confederaţiei lui 
Attila…

l “Dioscurides din Viena”, un ierbar din 513 e.n. menţiona 43 de nume 
daco-române de plante medicinale; Ravennatis Anoymi-“Cosmographia” (sec.VII 
e.n.)-menţionează cele două diviziuni ale Banatului: Dacia Prima şi Dacia Secunda; 
Cronica medievală a Raguzei (sec.XIII), pentru anul 744, aminteşte de Ţara Vulachia, 
de unde “au venit oamenii valaşi din Dogiu” (valahi din Dacia); în 796, ca să lupte 
cu avarii din Panonia, Carol cel Mare a făcut-o “trecând pe la daci, iasigi şi moravi” 
(confirmare Szekely Istvan, m. 1563); în hărţile “Europa în timpul lui Carol cel Mare, 
768-814”, în Oltenia şi Muntenia erau menţionaţi “Remumi, Walachen, Rumumier”.

l Câmpia Panonică, sec.VIII şi IX-atestate ducatele româneşti ale lui Cupan şi 
Căţel; “Codex Rohonczi” arată că ungurii au reuşit să cucerească Aradul (denumire 
de atunci!) după 54 de lupte cu vlahii, abia în timpul lui Ştefan III, în 1166. Mai târziu, 
Emeric (1196-1204) este înfrânt la Porţile Meseşului, de moţi şi maramureşeni. Ţara 
vlahului Vlad (1046-1091) era de la Marea Neagră la Tisa…

l În arhiva Academiei de Ştiinţe a Ungariei se află peste 10.000 de manuscrise 
despre luptele purtate cu vlahii nepublicate!

l În “Cronica” regelui englez Alfred cel Mare (sec. IX) era menţionată ţara 
“Daţia”. Principatul Valahia, condus de prinţul Calopetrus, a participat la Cruciada a 
III-a (1189-1190). Frederich I Barbarossa a intrat în Valachia pe la Orsown (Orşova).

l Evreul armean Miose Korenaţii (“Geographia”, 902) localiza la nordul 
Dunării “o ţară căreia îi zic Blak”. Cronica turcească “Oguzname” consemnează 
existenţa unei ţări a românilor la 839, bine consolidată, cu o oaste destul de puternică. 
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În “Atlasul geografic” (Berlin, 1824), românii (Walachen) sunt indicaţi la anul 900 pe 
întreg teritoriul României Mari şi până la Nipru. Chiar Cancelaria regală a Ungariei 
(constituită după anul 1000) atestă că, la apariţia triburilor ungare, românii erau aici, 
ca populaţie autohtonă şi statornică.

l În sec. VIII-IX, ungurii, pecenegii etc. făceau parte din Imperiul Khazar. 
Ungurii sunt împinşi de pecenegi în Atel-Kuzu/Etelkoz, “ţara dintre râuri” (Bug şi 
Nipru), devenind vecini cu vlahii (v. “Oguzname”), apoi iar spre vest. Şapte triburi 
ungare conduse de trei triburi de cabari khazari au plecat spre Panonia, având în 
frunte pe khazarul Arpad.

l În Diploma pentru teutoni (07.05.1211), Andrei II al Ungariei amintea de 
“dijma ungurilor şi secuilor”, deci secuii (de neam turanic) nu sunt unguri (de neam 
ugro-finic)…Simon de Keza (sec.XIII) preciza că “secuii au trăit cu blackii în munţi, 
luând de la aceştia alfabetul”.

Aceasta este realitatea istorică, restul e…can-can! Ungurii pretind mai nou 
că sunt…urmaşii sumerienilor şi au lucrat şi la piramide, deci sunt în stare de 
orice minciună. Academia din România la fel, dar împotriva Poporului Român, iar 
politrucilor nu le pasă de nimic... 

Eugen DELCEA
Jurnalist, patron/director 

editura ”OBIECTIV”, Craiova

FRĂŢIA SPIONILOR
              și
SPIONII ŞI LOVILUŢIA8

Istoria războiului din umbră

Lumea a avut, de când se ştie, are şi acum şi va avea mereu fel de fel de iluzii. 
Unele mai teribile decât altele. Unii îşi propun să pună în ordine diversitatea, alţii să 
diversifice unitatea, iar cei mai grei dintre greii lumii - unii foarte bine ascunşi, alţii 
la vedere, dar tot ascunşi - vor s-o facă una cu interesele lor, să-i guverneze adică 
arealul, idealul şi tot ce mişcă pe mapamond. Nu este prea greu, pentru că, deja s-a 
dovedit, identitatea care are în mână finanţele are iluzia perfectă că poate face ce vrea 
cu lumea aceasta şi cu oricare altă lume din lumile vizibile, invizibile sau previzibile. 
Poate genera crize şi războaie, poate îndatora şi distruge state întregi, poate controla 
controlul şi submina chiar şi subminarea (dar nu în sensul negării negaţiei, ci în cel al 
8  Cartea “SPIONII ŞI LOVILUŢIA”, apărută la editura OBIECTIV, Craiova, 2014, este ediţia a doua, revizuită şi 
adăugită a cărţii “FRĂŢIA SPIONILOR. ISTORIA RĂZBOIULUI DIN UMBRĂ”, editura PACO, Bucureşti, 2014. 
Ambele ediţii au fost prefaţate de Gl(r) dr. Gheorghe VĂDUVA. Prezenta carte a fost structurată altfel decât prima 
ediţie  prezentând cititorului aspecte inedite ale “istoriei războiului din umbră”, inclusiv în notele de subsol ale cărţii.
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dublării acesteia!), chiar dacă mai circulă încă un o vorbă atentă potrivit căreia cine 
scoate sabia de sabie va pieri. 

Întrebarea destul de tulburătoare care încă se mai pune - şi se va pune probabil 
din ce în ce mai tranşant -, despre misterele unor umbre care au adus şi aduc lumină în 
minţile celor care iau decizii este una esenţială: Cât întuneric şi câtă lumină produc 
aceste umbre? De unde, alte şi alte întrebări: Unde-i soarele care le generează? Pe 
care cer răsare acesta? Şi cine îl mai vede?

Cartea de faţă pătrunde în interiorul acestor umbre şi le dezvăluie, atât cât se 
poate dezvălui, într-o manieră flash, dramele şi misterele. 

Există un război continuu al acestei lumi, un război fără de care n-ar exista nici 
gândul, nici securitatea, nici lumea şi nici viaţa. Acest război se numeşte cunoaştere. 
Iar cunoaştere înseamnă informaţie asimilată, adică nedeterminare înlăturată. Omul 
nu este altceva decât un concept cognitiv, bazat esenţialmente pe această monadă 
a universului cognitiv: informaţia. Deşi acest raţionament este foarte simplu, el va 
părea şi va apărea totdeauna ca foarte complicat şi extrem de sofisticat. Desigur, omul 
este sau pare a fi substanţă, energie şi informaţie. Dar numai Dumnezeu ştie dacă este 
numai atât! Cele trei stări ale aceleiaşi condiţii nu se departajează, ci se integrează. 
Ele nu pot exista decât împreună, fiecare dintre ele fiind vitală pentru celelalte şi 
chiar pentru sine. Dacă un singur minut n-ar avea informaţie, omul ar pieri. 

Serviciile de informaţii sunt senzorii, ochii, urechile, analizatorii şi sintetizatorii 
monadei universale a fiinţei umane, a societăţii, a securităţii şi a vieţii care se 
numeşte, aşa cum am spus mai sus, informaţie. Informaţia este cărămida cunoaşterii, 
atunci când se tezaurizează. Iar cărămidă, în actul construcţiei, înseamnă valoare. 
De aici nu rezultă că serviciile sunt factotum, că, vezi Doamne, fără ele, n-ar exista 
nici oameni obişnuişi, nici savanţi şi nici măgari, acestea din urmă fiind cele două 
categorii ultraimportante şi ultrasensibile pe care, Napoleon, în timpul bătăliilor, le 
dispunea în mijlocul dispozitivului, ca să fie cât mai bine protejate şi apărate. Rezultă 
doar că, pentru decidenţii politici, angajaţi cu trup, suflet şi tot interesul în bătălia 
universală pentru putere şi supravieţuire şi pentru a face faţă acesteia, ele, serviciile, 
culeg datele şi aproape toate ingredientele din care se extrage şi se sintetizează sau, 
după caz, se detaliază informaţia. Fără această informaţie, nu există nici decizie 
viabilă, nici putere, nici influenţă, nici supravieţuire. Fără ochi, omul este orb, fără 
minte, este dobitoc.  

Serviciile de informaţii cam asta fac. Aduc şi duc în lume ceea ce ele numesc 
- sau noi denumim ceea ce credem că generează şi numesc ele - Intelligence. 
Intelligence-ul nu este o instituţie, ci un concept. Sau poate o instituţie a unui concept. 
Este ceea ce spunea Michelangelo că este statuia: o formă preexistentă în piatră, pe 
care sculptorul o identifică şi o scoate de acolo, redând-o văzului oamenilor. Pentru 
că, acolo, în piatra brută, doar el şi numai el o vede. La fel se petrec lucrurile şi cu 
informaţia. Procesul prin care ea, informaţia, este scoasă din noianul de date, de 
imagini, de fraze, de propoziţii, de cuvinte şi de tot ce se spune, se vede, se aude se 
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numeşte intelligence şi este, deopotrivă, o ştiinţă, o experienţă îndelungată, adică o 
practică şi - ceea ce este esenţial - o artă. O artă strategică. Pentru că informaţia, chiar 
şi cea de la nivelul acţiunii directe, cea tactică, are totdeauna valoare strategică.

În demersul lor, structurat, aşa cum spuneam, pe o tehnică de fractali, sunt 
relevate, cum de puţine ori se întâmplă, nişte adevăruri care, astăzi, în societatea 
noastră plină de viclenii şi stratageme, rareori mai pot fi spuse, fără reacţii viscerale 
din partea celor care înţeleg cu greu, mai exact, nu vor în nici un fel să înţeleagă 
despre ce-i vorba. 

Autorii arată că, de fapt, cam toţi, în toate timpurile şi în toate orânduirile, fac… 
poliţie politică, prin aceasta înţelegându-se totalitatea măsurilor în mozaic multifazic 
sau cu salt de frecvenţă, care se iau pentru apărarea mai mult sau mai puţin directă, 
mai mult sau mai puţin stratagemică (de regulă, ofensivă sau, oricum, foarte activă şi 
) a unui regim politic împotriva altui regim politic, mai exact, împotriva tuturor acelor 
care nu-l agreează, indiferent cât de democraţi sau de autocraţi s-ar crede, indiferent 
de ce culoare ar fi sau ar spune că sunt. Roşie, verde, galbenă, albastră, portocalie sau 
amestecată, ca să nu mai vorbim de infinitele combinaţii dintre acestea. 

Deci, prima regulă în cadrul unui areal unde nu există nici reguli, nici nereguli: 
toată lumea face poliţie politică. Autorii nu se dau după deget, nu caută eufemisme, 
ci o spun direct, aşa cum le stă bine unor condeieri.

Cea de a doua regulă a unui Intelligence riguros şi dat dracului: toate serviciile 
de informaţii încalcă legea. Nu există spioni legali.

Noua ordine mondială într-un sistem internaţional bazat încă pe state se 
rezumă de fapt la încercarea magistrală, şireată, teroristă, stratagemică şi fără nici 
un fel de milă, a unei elite mondiale oculte de a constitui un guvern mondial care 
să concentreze, în mâna ei absolută, prin toate mijloacele posibile, dar mai ales prin 
cele superfinanciare, puterea. Că lumea se îndreaptă, nolens, volens, spre un soi de 
guvernare mondială, pare o chestiune nu numai evidentă şi posibilă, ci, în perspectiva 
tehnologizării culturii şi în cea a unui modus vivendi bazat pe reţea, chiar necesară. 
Dar o elită ocultă (p. 23), însetată de putere, atunci când încearcă să sară peste etapele 
necesare ale unei construcţii durabile, nu numai că generează un efect de meşter 
Manole, dar poate produce - şi chiar produce! - un haos monstruos, de tipul crizelor 
economice şi financiare care au zguduit şi încă zguduie lumea şi, evident, de tipul 
unui război mondial permanent, care, din când în când erupe catastrofic. 

Conspiraţia Apocalipsei şi masoneriei, cel de al patrulea „Reich”… par poveşti. 
Dar nu sunt poveşti. Sunt ceva cu dus-întors, văzut în 3 D fabulos şi amplificat.

Wells, conspiraţia la vedere, a fi sinarhist adică ghidat de marii maeştrii 
Ascensionaţi pentru pregătirea celei de a doua veniri a lui Hristos. Marea Fraternitate 
Albă, planul ei ezoteric interior pentru a supraveghea trecerea la noua ordine mondiale 
(NOM) etc. etc…

Termenul Al Patrulea Reich este folosit de teoreticienii conspiraţiei. Nu ca să 
fie mai interesanţi, ci pentru a părea mai înspăimântători de când sunt în invizibilitatea 

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(36)/2018 225

lor… Un presupus guvern mondial va fi dominat de fascişti şi de evrei… Asta vor 
ei să spună. La toate aceste teorii care încep să umple paginile web, se adaugă cele 
privind Extratereştrii şi intratereştrii. Ca totul să fie perfect pe dos…

Lovitură de stat, elicoptere negre, promovarea consumului, cabaliştii, catharii, 
cavalerii templieri, rosicrucienii, francmasonii, iluminaţii etc… pun în aplicare o 
Nouă Ordine Mondială printr-o religie „New Age”, cultul imperial al lui Antihrist…

Oricât de ciudate sau de înspăimântătoare şi de fantasmagorice ar părea aceste 
cuvinte, ştim cu toţii că ele există nu numai pe paginile reale şi virtuale, ci şi în capul 
unor capi care se cred încă de pe acum stăpânii absoluţi ai tuturor lumilor…

Unele din suporturile reale ale acestor fantasmagorii se află în tehnicile de 
manipulare, în tehnicile de controlare a minţii, tehnici şi practici cât se poate de reale, 
în infinita lăcomie (şi ea existentă, în diferite proporţii, în fiecare biped uman care 
face umbră Terrei!)…

Papa Benedjct al XVI-lea a spus că vinovată de prăbuşirea financiară mondială 
este mentalitatea profitului… 

…Profit, societate de consum, îndatorare infinită a fiecărui om, noi forme de 
sclavie, dependenţă veşnică de bănci şi de elite inculte (singura cultură a acestor elite 
ale umbrei fiind cea a banului), om-consumator, om-dator, om-dependent, om-de-
nimic…

Care este însă rolul serviciilor secrete în toată această nebunie a luptei pentru 
putere şi dominaţie planetară? (p. 30) Abia acum, în acest vortex curcubeic, au intrat 
în rol serviciile secrete sau fac acest lucru de când există oameni, interese şi putere? 
Răspunsul este unul cât se poate de simplu: Unde există un om, există un gând rău, 
unul bun şi cel de al treilea suspect. Unde există doi oameni, există două gânduri 
bune, două gânduri rele, două gânduri suspecte şi doi spioni primari, inteligenţi şi 
puşi pe rele. Unde există şapte miliarde de oameni, există şapte miliarde de suspecţi, 
şapte miliarde de spioni, 14 miliarde de ochi şi 14 miliarde de emisfere cerebrale care 
caută, caută şi caută… Ecce homo!

Autorii evită să intre în acest labirint. Dar nu scapă de el. Cine a citit 
Arthashastra a indianului Kotylio - lucrare monumentală a antichităţii, în multe 
volume - sau doar cele vreo 30 de pagini cât are Arta războiului a lui Sun Tzî a aflat 
deja că anticii se spionau între ei la fel de mult precum contemporanii noşti, iar grecii 
n-au ezitat să folosească, pentru a crea premisele necesare cuceririi Troiei, un cal 
troian… „Indicaţiile” conţinute în aceste două lucrări de referinţă ale antichităţii se 
constituie în adevărate ghiduri chiar şi pentru spionii din ziua de azi…

Autorii scriu câteva rânduri despre Lysandru, conducătorul spartanilor, care 
utiliza, în vremea aceea, o formă timpurie de scriere secretă pe tăbliţe de lemn 
acoperite cu ceară…

În Imperiul Roman, exista o poliţie secretă „frumentarii”, care avea şi atribuţii 
de cenzură. Romanii erau experţi în manipulări politice, spionaj şi operaţii murdare. 
Cuvântul terorism vine de la terror-terroris, foarte obişnuit în practica legiunilor 

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(36)/2018226

romane de supunere prin frică şi terorizare a populaţiilor cucerite. Toate puterile 
lumii sunt experte în aşa ceva. Nu există putere fără informaţii, nu există informaţie 
fără spionaj, nu există spionaj fără încălcarea legii...

Hannibal folosea, de asemenea, culegerea de informaţii. Spionii romani au 
descoperit locul unde se ascundea în Nicomedia, obligându-l pe acesta să se sinucidă.

Decebal şi Cezar se foloseau şi ei de spioni, de iscoade. Spionul lui Decebal, 
pe numele său cunoscut şi de noi - Atticus - a ajuns până în Senat. Ar fi interesant să 
aflăm cam câţi membri ai Parlamentului de azi al României sunt, între altele, şi spioni 
ai unor ţări străine care iubesc atât de mult neamul românesc…

În fiecare legiune romană din vremea lui Cezar, existau 10 spioni sau iscoade. 
Unii lucrau pentru Cezar, alţii, inclusiv fidelul său, Brutus, lucrau pentru alţii… 
Cezar a creat chiar şi un alfabet al spionilor bazat pe substituirea literelor.

Theodora a fost şefa spionajului bizantin, iar spionii acesteia au salvat tronul 
lui Iustinian. Biserica catolică nu putea să nu aibă, cum bine se ştie, o reţea amplă de 
spioni. Nu ştim dacă o mai are şi acum, dar aşa cum se petrec lucrurile prin Ardealul 
nostru de azi, mira-m-aş să nu…

„Gentleman spy” este un concept folosit de englezi. Ceea ce înseamnă că o 
bună parte dintre spionii britanici proveneau din medii culturale. Pierre Alamire 
(1470-1536), compozitor, inginer, diplomat şi spion e un exemplu.

În Franţa, agenţii lui Richelieu au făcut istorie. Şi legendă.
Marele pictor Peter Paul Rubens (1577-1640) a acţionat şi ca mesager secret.
Undeva, în miezul acestui volum autorii scriu: Pe înălţimea Kahlenberg din 

apropierea Vienei a fost fixată o inscripţie cu textul: „În amintirea soldaţilor români 
care, în anul 1683, în timpul asediului Vienei, au contribuit la salvarea oraşului”. 
Nutrind speranţa de a scăpa de suzeranitatea Porţii, dar neputând interveni direct în 
lupte, domnul Ţării Româneşti, Şerban Cantacuzino (1678-1688), şi cel al Moldovei, 
Gheorghe Duca, au ales calea unor iniţiative informative, de spionaj şi chiar a 
sabotajului (înlocuirea ghiulelelor din tunuri cu paie), acţionând, ca să folosim o 
terminologie modernă, ca „agenţi dubli”. Astfel, Şerban Cantacuzino a mijlocit 
circulaţia curierilor imperiali, dar şi a informaţiilor, înştiinţându-i pe austrieci, într-
un moment deosebit de critic, că turcii nu mai au resurse să continue asediul.

Stolnicul Constantin Cantacuzino (1655-1716) a fost unul dintre cărturarii 
vremii care s-au implicat în acţiuni informative, devenind conducătorul a ceea ce 
poate fi considerat primul serviciu de acest fel din Ţările Române. Printre activităţile 
desfăşurate la „Cancelaria secretă”, pe care a organizat-o la Curtea Veche, se numărau: 
primirea agenţilor care aduceau informaţii din diferite ţări, redactarea, traducerea, dar 
şi „deschiderea” corespondenţei secrete. Dealtfel, stolnicul a conceput şi un „cifru”. 
Palatul de la Mogoşoaia găzduia adesea întâlniri secrete cu trimişi străini, uneori 
travestiţi, care apoi erau îndrumaţi să plece pe drumuri tainice. O abilitate deosebită 
a stolnicului era aceea de a obţine informaţii de la interlocutori străini fără ca aceştia 
să-şi dea seama, mai ales în cursul unor ospeţe stropite cu vinuri bune. (…)
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Grigore I Ghica (1660-1664) l-a numit pe Nicolae Milescu Spătarul (1636-
1708) agent diplomatic („capuchehaie”) la Poarta Otomană. Milescu a acţionat 
ca „agent de influenţare” pentru fostul domn Gheorghe Ştefan. S-a familiarizat cu 
metodele „spionajului diplomatic” la diferite curţi europene. Acestea au fost probabil 
motivele pentru care Milescu, la recomandarea lui Dosithei, patriarhul Ierusalimului, 
a fost primit în rândul curtenilor ţarului Rusiei, Aleksei Mihailovici, care îl va trimite 
într-o misiune secretă în China, unde trebuia să culeagă informaţii şi să stabilească 
relaţii politice confidenţiale sau, cum se specifica în mandatul („ucazul împărătesc”) 
primit, „să facă cercetări, folosind orice mijloace, pe lângă toţi cei ce au vreo 
cunoştinţă despre cele arătate şi să afle adevărul adevărat”.

(…)
Faptul că Ţările Române prezentau interes pentru puterile europene este 

dovedit şi de prezenţa aici a unor agenţi. Între alţii, este vorba de Matteo Murano 
(?-1503), medic, dar, de fapt, agent pentru Veneţia, sosit, în august 1502, la curtea 
lui Ştefan cel Mare pentru a-l trata pe domnul moldovean. Unele izvoare medievale 
dau ca sigură asasinarea marelui domnitor român de către Murano, prin folosirea 
unui unguent „miraculos” otrăvit. Ordinul ar fi venit direct de la vârful Bisericii 
Catolice, după ce Marele Ştefan ar fi dat asigurări Porţii Otomane că nu va interveni 
într-un viitor conflict dintre creştini şi turci. Motiv pentru care, până mai ieri „Atletul 
Creştinătăţii” devine inamicul public numărul 1 al Vaticanului.

(…)
Activitatea informativă, de spionaj, desfăşurată de Imperiul Habsburgic 

în Ţările Române se intensifică şi capătă un caracter tot mai organizat odată cu 
înfiinţarea, în 1782, a agenţiilor diplomatice. Consulii austrieci, dar şi ai altor Mari 
Puteri, transmiteau date preţioase, referitoare în special la intenţiile Imperiului 
Otoman, obţinute prin intermediul unor reţele de informatori în Ţările Române. 
Spre exemplu, în martie 1794, agentul „comercial” Markelius îi scrie cancelarului 
Austriei, Kaunitz despre „fondurile pentru plata agenţilor noştri”.

Dar în Ţările Române acţionau şi agenţi ai Prusiei sau Angliei, astfel încât 
acestea deveniseră un loc important pe harta „războiului secret”, aşa cum vor 
rămâne şi în secolele următoare.

Autorii spilcuiesc informaţii importante din lumea celor care s-au ocupat şi se 
ocupă de acest război din umbră al umbrelor de tot felul. Nu lipsesc William Moorcroft 
(1767-1825), considerat pionier al cunoaşterii geografiei Munţilor Himalaia, Francis 
Younghusband (1863-1912), care a avut un rol important în explorarea drumurilor 
spre India şi China. Considerat unul dintre cei mai eficienţi spioni pe care i-a avut 
Anglia în secolul XIX, Francis Richard Burton (1821-1890) a fost, în acelaşi timp, un 
explorator şi om de ştiinţă de excepţie in Orientul Mijlociu şi Africa, dar şi traducător 
al colecţiei de basme ”O mie şi una de nopţi”.

Autorii vorbesc de Biroul 2 francez, de Afacerea Dreyfus, de Louise de 
Keroualle (1649-1734) care a fost considerată ca fiind „cea mai cunoscută dintre 
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spioanele franţuzoaice” din secolul XVII, despre activitatea de agent a „spionului 
travestit”, Charles Éon de Beaumont (1728–1810), agent al serviciului secret regal 
(„Secret du roi”) în Rusia şi Anglia, despre armata de spioni a lui Napoleon, de cei 
10.000 de spioni germani, printre care se afla şi Johann Gotfried Brügemann (1750-
1802), care a furat secretul războiului de ţesut din Anglia, dar şi despre baroneasa 
Kaulla (1850-1910), devenită amantă a ministrului Apărării al Franţei… 

…Benjamin Franklin (1706-1790) a fost şi el spion… Agentele unioniste 
americane, agenţii lui Cuza, operaţiunea „Servieta”, trădarea lui Maiorescu, 
sacrificarea lui Eminescu…, „Military Intelligence” (MI5), creat în 1909, castelul 
Peleş devenit loc de întâlnire a unor agenţi care aveau legături cu ofiţeri din Austro-
Ungaria şi au executat misiuni de recunoaștere în munți…, Sidney George Reilly 
(1874-1925), cel mai important agent britanic în Rusia, „deutschland uber alles und 
Mata Hari”, „Sovieticul” Jack London, Moruzov şi Cristescu..., spionii atomici, 
Richard Sorge, agenţii dubli etc. etc., 

Autorii nu scapă niciunul dintre momentele cruciale ale marilor bătălii din 
umbra şi penumbra cunoaşterii, din anticamerele colosalelor decizii care au schimbat 
lumea şi care, probabil, o vor duce, în cele din urmă, fie la pieire, fie la reînălţare. 
Managementul informaţiei este dur, spectaculos, dar necesar şi continuu. Aici nu 
există nici milă, nici compasiune, ci doar luptă. De aceea, serviciile secrete din toată 
lumea, deşi sunt controlate de parlamente şi de alţi piloni sau stâlpi ai puterii, sunt, 
de fapt, lăsate în deplină libertate pentru a-şi face treaba. Ele nu pot fi îngrădite, 
pentru că nu există garduri în domeniul informaţiei. Este o iluzie să crezi că-i poţi 
controla pe cei care aduc, din cele mai tenebroase umbre, crâmpeiul de lumină care 
ajută puterea să vadă, să înţeleagă, să existe. A dori să controlezi cu orice preţ spionii, 
înseamnă a-ţi tăia creanga de sub picioare, a-ţi arunca de unul singur, de bună voie 
şi nesilit de nimeni, ţărână în ochi. Viaţa a spionilor şi a tuturor celor care lucrează 
în domeniul informaţiilor este importantă doar atunci şi numai atunci când produce 
informaţie. De aceea, în lumea spionilor există cu totul alte legi decât cele existente 
în lumea obişnuită. A scrie despre o astfel de viaţă - chiar dacă o cunoşti foarte bine 
- este şi va fi totdeauna un mare risc. Riscul de a nu şti despre ce vorbeşti. Dar şi 
un foarte mare avantaj, atunci şi numai atunci când chiar ştii despre ce scrii. Este şi 
cazul autorilor acestui volum despre umbra războiului din umbră, care ştiu foarte 
bine despre ce vorbesc. 

General de brigadă (r) dr. Gheorghe VĂDUVA
30.11.2018
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Gheorghe VĂDUVA

Rezumat

Sentimentul de deja-vu persistă chiar și atunci când prezentul și, 
mai ales, viitorul par desprinse din science-fiction. Chiar dacă progresele 
tehnologice și informaționale sunt uluitoare, principiile războiului și ale 
conflictualității lumii nu se schimbă, ci doar se primenesc, se actualizează. 
Și azi, ca și ieri, marile puteri se înarmează. Până în creștet. Războiul se 
extinde, cuprinzând cam tot ce există în spațiul oamenilor. Bătăliile pentru 
resurse, piețe, putere și influență se continuă. Occidentul, ca întotdeauna, 
adună creiere, dar este obligat să suporte și fluxuri migratoare echivalente 
cu cavalcadele popoarelor războinice de odinioară, dar și cu periplul tragic 
al celor alungați de pe pământurile lor ancestrale. În tot și în toate, acțiunea 
trece de la posibil la real, de la rapid la hiper-rapid, de la nimic la totul. 
Înțelepciunea cedează locul înșelătoriei. Forța discreționară continuă să-și 
sporească vectorii, războiul fără limite n-are nevoie de escale, corporațiile 
sunt noile lăcuste devoratoare de resurse, de oameni, de valori și de țări și 
de frontiere. Acțiunile de tip rapid nu mai au nici halte, nici aliniamente, nici 
dimensiuni. Sunt peste tot. Pe aceste valuri plutește, azi, o corabie fără pânze, 
numită Uniunea Europeană. În timp ce România încearcă să-și improvizeze 
un colac de salvare.

Cuvinte-cheie: realitate, ficțiune, acțiune rapidă, acțiune hiper-rapidă, război 
fără limite

Abstract

The feeling of already-vu persists even when the present and, in 
particular, the future seem odd from science fiction. Even if technological and 
informational progress is breath-taking, the principles of war and the world’s 
conflicts do not change, but they only get married and update. And today, 
like yesterday, the great powers are arming. Up to the top. War is expanding, 

DE LA SUPER-RAPID  
LA HIPER-RAPID

FROM SUPER-RAPID TO HIPER-RAPID

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(36)/2018 231

encompassing everything that exists in people’s space. Battles for resources, 
markets, power and influence continue. The West, as always, gathers brains, 
but it is also bound to bear migratory flows equivalent to the cavalcade of the 
warring peoples of the past, but also to the tragic periplus of those banished 
from their ancestral lands. In everything and everything, action moves from 
possible to real, from fast to hyper-fast, from nothing to everything. Wisdom 
yields the place of deception. The discretionary force continues to increase its 
vectors, unlimited warfare does not require stopovers, corporations are the 
new locusts devouring resources, people, values and countries. Fast action 
has no place, no alignment, no size. I’m everywhere. A sailing ship, called the 
European Union, floats on these waves. While Romania is trying to improvise 
a lifeguard.

Keywords: reality; fiction; quick action; hyper-fast action; unlimited war;

Résumé

Le sentiment de déjà-vu persiste même lorsque le présent, et en 
particulier l’avenir, semble étrange de la science-fiction. Même si les progrès 
technologiques et informationnels sont à couper le souffle, les principes de 
la guerre et les conflits mondiaux ne changent pas, mais ils se marient et se 
mettent à jour. Et aujourd’hui, comme hier, les grandes puissances s’arment. 
Jusqu’au sommet. La guerre est en expansion, englobant tout ce qui existe dans 
l’espace des gens. Les batailles pour les ressources, les marchés, le pouvoir et 
l’influence continuent. L’Occident, comme toujours, rassemble des cerveaux, 
mais il est également tenu de supporter des flux migratoires équivalents à 
la cavalcade des peuples belligérants du passé, mais également au périple 
tragique de ceux qui sont bannis de leurs terres ancestrales. En tout et partout, 
l’action passe du possible au réel, du rapide à l’hyperrapide, du néant à tout. 
La sagesse donne le lieu de la tromperie. La force discrétionnaire continue 
d’augmenter ses vecteurs, la guerre illimitée ne nécessite pas d’escale, les 
corporations sont les nouvelles sauterelles qui dévorent les ressources, les 
populations, les valeurs, les pays et les frontières. L’action rapide n’a pas 
de place, pas d’alignement, pas de taille. Ils sont partout. Un voilier, appelé 
l’Union Européenne, flotte sur ces vagues. Alors que la Roumanie tente 
d’improviser un gilet de sauvetage.

Mots-clefs: réalité; fiction; action rapide; action hyperrapide; guerre illimitée;

1. Dintotdeauna omenirea s-a străduit să-şi construiască sau să-şi reconstruiască 
pacea şi securitatea, să-şi dea şi să-şi asigure garanţii că războiul care s-a încheiat va 
fi fost ultimul, că starea normală şi firească a mapamondului este pacea şi liniştea, şi 
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nu războiul. Aproape toţi marii politicieni ai lumii au declarat că se află în serviciul 
păcii, mai toţi conducătorii de state și-au dedicat cea mai mare parte din timpul lor 
menţinerii păcii, în marea lor majoritate, guvernele au încheiat acorduri, convenţii şi 
tratate, în numele păcii și al neproliferării războiului, organismele internaţionale s-au 
constituit, în primul rând, pentru a preveni conflictul armat şi a asigura sau a impune 
pacea. 

Aceasta este o realitate. Totuşi, istoria consemnează numeroase mari eșecuri 
și foarte puţine victorii. Această stare de fapt i-a determinat pe unii să considere 
că războiul face parte din viaţa omenirii, că el este înscris în legile omenești. De 
aceea, indiferent de acţiunile pe care le întreprind, le susţin sau le întrețin (totdeauna 
spunând că o fac pentru menţinerea păcii), ţările nu exclud niciodată războiul. 
Dimpotrivă, se pregătesc pentru el, toate, absolut toate declarând ca sunt nevoite să 
o facă. Din păcate, au dreptate. Războiul nu este un produs al fanteziei cuiva, nu este 
o simplă maladie care poate fi prevenită sau vindecată. El este o rezultantă a unor 
relaţii complexe, a unor legi care guvernează lumea şi exprimă o voinţă politică. Mai 
exact, voințe politice care se confruntă pentru a rezolva diferendul dintre ele. 

O mulţime de situaţii şi de raporturi complexe – unele venind din vremuri 
imemoriale, altele ivindu-se din te miri ce – determină acţiuni şi reacţii cu totul 
neaşteptate. Este foarte greu să identifici și să localizezi cauzele războiului din fosta 
Iugoslavie. Sau pe cele ale războiului din Siria. Sau pe cele ale lanțului de războaie 
care au însângerat dramatic finalul veacului XX și debutul veacului următor, finalul 
mileniului doi și debutul mileniului trei. Unii spun că starea celor care locuiesc 
în această chinuită parte a Europei și a lumii este conflictul, adică războiul. Alții 
aruncă vina pe fostul imperiu austro-ungar, alţii cred că au fost si încă mai sunt, în 
toată această afacere sângeroasă, interese de peste tot. Cândva, Vestul a contracarat 
expansiunea Estului Slav, catolicizându-i avangărzile. Linia de demarcaţie între 
catolicism şi ortodoxism trece printre Croaţia şi Serbia. După Huntington, această 
linie trece, de la 1500, pe la est de ţările baltice, pe la vest de Belarus, desparte 
Ucraina subcarpatică, unde se află o minoritate maghiară catolică, de restul Ucrainei, 
urmează creasta Carpaţilor, despărţind Transilvania de țara din care face parte de mii 
de ani, adică de pământul României, apoi Croaţia de Serbia şi se opreşte în Adriatrica, 
după ce trece prin Bosnia şi separă teritoriile locuite de sârbi și de musulmani de cele 
locuite de minoritatea croată.

Argumentul este discutabil. Religiile trebuie să se afle în dialog, şi nu în 
război! Şi catolicismul, şi ortodoxismul sunt religii creştine. Dumnezeu este unic. 
Pentru toţi! 

Greu de spus exact care sunt cauzele şi pretextele care au declanşat războiul 
din Iugoslavia. Greu, dar nu imposibil. O analiză atentă a evoluţiei situaţiei politice 
şi militare din spaţiul fostei Iugoslavii, în relaţie strânsă cu mutaţiile politice şi 
strategice care s-au produs în Europa şi în lume după 1989, precum şi cu determinările 
istorice, conduce la concluzia inevitabilităţii destrămării Federației slavilor de sud. 
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O destrămare însângerată, cu repercusiuni pe termen lung în situaţia politico-militară 
şi strategică din zonă.

În această lume, în care omul încă sfâşie alt om, se pare că nu poate fi exclusă 
posibilitatea războiului. Şi, atunci, firesc, trebuie să ne punem câteva întrebări: 
Pericolul acesta este şi pentru noi sau numai pentru alţii? Cu alte cuvinte, este posibil 
războiul pe pământul românesc? Şi dacă este – şi fără îndoială că este –, despre ce 
fel de război poate fi vorba? De tipul primelor două războaie mondiale? De tipul 
celui din Iugoslavia? De tipul celui din decembrie 1989? Adică de diversiune? De 
tipul unor intervenţii rapide, în forţă sau pe obiective strategice, pentru a se crea un 
fapt împlinit sau pentru a se soluţiona o situaţie gravă (sau făcută să fie gravă), aşa 
cum sunt atâtea în această parte a Europei și în atâtea alte colțuri ale acestei lumi? 
De tipul războiului hibrid, nelimitat, continuu, informațional, cognitiv sau de care o 
mai fi el, pentru că războiul îmbracă totdeauna haina politică a vremurilor? Este oare 
posibil aşa ceva, azi, pe planeta Pământ, în Europa Unită și multimilenar civilizată 
și în curtea noastră românească? Este, adică, posibilă crearea unei situaţii favorabile 
unui război împotriva României şi, în acelaşi timp, defavorabile ţării noastre?

După ce am realizat, printr-un efort de secole, unitatea naţională, statul naţional 
unitar – românii reprezentând 90 la sută din populaţia ţării (în timp ce în jur de 12 
milioane de români locuiesc în afara graniţelor) –, după ce o parte din Moldova, 
smulsă din trupul ţării, nu-şi găseşte încă identitatea sau este obligată să trăiască 
într-un alt fel de identitate – şi nici nu şi-o poate găsi curând pe drumul pe care a 
pornit sau pe care a fost obligată să pornească! –, este, oare, posibil, în România, un 
război vizând dezmembrarea ţării? Mai ales acum, când țara este membră a NATO 
și a Uniunii Europene? Sigur că este! Deşi toată lumea se îndoieşte că un astfel de 
război ar fi posibil în Statele Unite ale Americii1, sau în Franţa (care avea cam acelaşi 
procentaj al minorităţilor naţionale ca noi), după ce s-a realizat statul naţional unitar 
francez, sau în Germania, după ce, în secolul al XIX-lea, s-au unificat cele peste 300 
de stătuleţe şi, în 1990, s-a reunificat Vestul înfloritor cu Estul fost comunist, sau în 
Italia, sau în Spania, sau în Ungaria! 

Ungaria nu este un spaţiu care suportă tensiuni. Ea este însă generatoare de 
tensiuni, promovând o imagine zonală cu totul defavorabilă ţării noastre și celorlalte 
țări care, odinioară, au făcut parte din Imperiul habsburgic, devenit ulterior Austro-
Ungar.  Este o imagine elaborată, este o strategie pe termen lung, care pregăteşte 
terenul pentru ca, la momentul potrivit, să profite. Atât cât poate ea și cum poate ea. 
Situaţia creată în august 1940, în preajma Dictatului de la Viena este un exemplu. În 
acelaşi timp, Ungaria ţine să apară nu numai ca un pilon de stabilitate în zonă, ci şi ca 
un promotor al noului concept european de parteneriat, ca ţară dispusă să ofere totul 
pentru NATO, motiv pentru care a şi fost integrată în Alianţă, înaintea României, iar 
înţelegerea de la Vişegrad a fost, în esenţă, un efect al politicii ungare care, în perioada 
1  După atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 asupra celor două gemene din complexul World Trade Center 
şi asupra Pentagonului, s-a ajuns la concluzia că nici America, deşi străjuită de doua oceane şi apărată de cea mai 
puternică armată din lume, nu este invulnerabilă.

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(36)/2018234

iniţială, a încercat forţarea frontului NATO pentru a-şi crea o situaţie privilegiată în 
vederea unor noi acţiuni viitoare.2 Toate acestea vizează, fără nici o îndoială, slăbirea 
României, separarea Transilvaniei, revenirea la situaţia dinainte de 1918 (evident, pe 
un alt plan). România a fost, de multe ori, spaţiul vizat pentru crearea unei situaţii 
complexe, complet defavorabile ţării noastre.

Corelarea situaţiei strategice defavorabile României cu crearea sau urmărirea 
prilejului favorabil inamicului potenţial conduce la concluzia că, într-o anumită 
etapă a războiului continuu dus de hungarism și de alte cercuri de interes strategic 
asupra României, în primul rând, prin mijloace economice, mediatice, diversioniste 
și asimetrice, unele pe față, altele subtile și foarte bine camuflate, nu este exclus 
să fie conceput și un sistem de acţiuni rapide în spaţiul politic, militar și cibernetic 
românesc, în vederea realizării unor scopuri foarte diversificate: obligarea României 
să cedeze anumite teritorii, crearea unor zone teritoriale care să fragmenteze unitatea 
statală a ţării, impunerea unor interese sau chiar dezmembrarea teritorială completă. 
Politica europeană a regiunilor – euroregiunile –, chiar dacă nu a fost concepută pentru 
a servi spiritului revanșard al hungarismului și altor forțe din Europa și din Lume, 
care abia așteaptă șansa revanșei, ar putea deveni mană cerească pentru distrugerea 
completă a efectelor Primului Război Mondial. Sistemul de acţiuni rapide, în acest 
caz, reprezintă o formă de manifestare, de exprimare, de materializare şi de finalizare 
a unei anumite stări conflictuale. 

Prin acest sistem sau complex al acțiunilor rapide, înțelegem nu doar acțiunile 
militare de tip rapid – care nu vor lipsi niciodată din panoplia zeului Marte –, ci și 
diversiunile de tip rapid, acțiunile de acaparare, prin mijloace legale sau mai puțin 
legale, a resurselor și teritoriului României, acțiunile de denigrare, vulgarizare, 
umilire sau negare a culturii românești, de fragmentare excesivă și distrugere 
a învățământului, mai întâi prin denaționalizarea lui accentuată, sub pretextul 
modernizării și globalizării, și, apoi, prin sufocarea și sugrumarea intempestivă a 
actului educațional și înstrăinarea lui completă. Faptul că, azi, se poate obține, cu 
bani sau prin mijloace facile, o diplomă de studii superioare, iar o mare parte dintre 
studenți își văd șansa în emigrare și găsirea unui post bine plătit în Occident, este un 
efect al acestui război multi-complex de distrugere a României.

Desigur, nu vor fi găsite nicăieri planuri cu ștampile și aprobări, îndosariate 
și cu număr de înregistrare de distrugere a României, dar realitatea de după 1990 a 
țării, destructurarea și anihilarea sistematică mai întâi a sistemului financiar, apoi 
a industriei, acapararea pe nimic a resurselor de către forțe efectiv ostile unității 
și potențialului României, pierderea controlului economic și diminuarea drastică a 
capacității și structurii economice a țării, departe de a fi doar consecințe ale trecerii de 
la un sistem politic la altul, reprezintă rezultatul unui complicat război dus împotriva 
2  După ce și-a văzut sacii în căruță, fiind acceptată în primul val în NATO și în UE, iar Rusia a realizat un fel de 
pact geopolitic tacit cu Germania și Austria, Ungaria și-a nuanțat poziția, contribuind, prin toate mijloacele pe care 
le are la îndemână, la slăbirea României, la acapararea resurselor de către austrieci și ceilalți, a peste 40 la sută din 
terenul arabil al țării și la intensificarea presiunilor autonomiste din Harghita, Covasna și Mureș. 
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României de către cercurile interesate de peste tot, dar mai ales din vecinătatea 
apropiată și din interior. 

Fără să se tragă un foc de armă, țara a fost adusă în sapă de lemn. Forța de 
muncă înalt calificată a emigrat în Vestul Europei în căutarea unui loc de muncă 
(oficial, este vorba de 4,5 milioane de oameni, neoficial cifra este dublă), populația 
țării este dezbinată, iar numărul analfabeților, al celor care abandonează școala, al 
celor care sfidează educația este îngrijorător. Populația este dezbinată, clasa politică 
este dezbinată și absurdă, nimic nu este în ordine, nu mai există un ideal național 
și nici măcar un concept viabil de țară, o mare parte dintre cei care ar trebui să-l 
conceapă și să-l cultive cred că țara nu este și n-ar mai trebui să fie suverană, ci doar 
aservită. 

Scenariul „Războiul pentru Transilvania”, publicat în numărul 28 din mai 
1995 (consacrat Trianonului) al revistei Magyarok Vasarnapja, editată în California, 
sub semnătura lui Romhany Laszlo, este un exemplu cât se poate de potrivit, chiar 
dacă au trecut 23 de ani de când a fost publicat. Deşi pare o glumă, cu astfel de 
lucruri, în împrejurările pe care le cunoaştem, nu se glumeşte. Scenariul prezintă 
un mare adevăr în legătură cu un mod de gândire şi de simţire al unora din cercurile 
hungarismului din Ungaria, de la noi şi de pretutindeni. Este visul lor de a prelua o 
part6e din teritoriul României sau măcar de a-l separa de România. Iar acum, când 
Ungaria este de mulți ani membră a NATO, lucrurile se complică foarte mult. Nu 
putem ști precis ce ne rezervă viitorul. Putem însă bănui. În trecut, impunerea unor 
interese şi cu atât mai puţin dezmembrarea teritorială a țării nu s-au putut realiza 
decât parțial şi numai in cadrul unui război de mare amploare. Or, în 1995, aşa ceva 
nu se întrevedea la niciun orizont. Acum însă, după redeschiderea faliei strategice 
Marea Neagră - Marea Baltică, după migrația musulmană masivă în Occident, 
după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, după intensificarea protestelor 
agresive și a atacurilor teroriste în multe capitale europene, după radicalizarea unei 
părți însemnate a populației de pretutindeni, a populației tinere, mai ales a celei de 
pe continentul european, imposibilitatea războiului, a unui nou război devastator, nu 
mai pare chiar... imposibilă... 

Lumea este foarte frământată, iar coordonatele principale ale acţiunilor 
îndreptate împotriva României se cunosc, sunt mereu aceleași. Ele nu sunt de azi, 
de ieri, ci se desfăşoară cu o intensitate mai mare sau mai mică, în funcţie de situaţia 
internaţională, încă din decembrie 1918! Încă din ianuarie 1859!

În doctrina sa militară3 din ultimul deceniu al secolului al XX-lea, Rusia 
declara că nu are inamici, ci interese de apărat. Ungaria a declarat, la rându-i, cam 
în același timp, că şi-a îndepărtat de graniţă, cu 50 de kilometri, unităţile militare, 
tocmai pentru a-şi argumenta intenţia sa pur defensivă. Ca şi cum 50 de kilometri ar 
reprezenta ceva! Este doar distanţa la care, de obicei, se află raioanele de plecare la 
3  Cea din perioada anilor 1996
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ofensiva din mişcare, potrivit conceptului în care se pregăteau armatele din zonă în 
acel timp. Politicienii şi marele public nu sunt însă familiarizaţi cu astfel de noţiuni 
strict militare şi iau această măsură ca un gest de detensionare a raporturilor din zonă, 
ca o iniţiativă benefică a anilor 1990. După admiterea în NATO, Ungaria a lăsat-o 
mai moale cu doctrina ei militară. Dar, în cel mai scurt timp posibil, a achiziționat un 
lot de avioane moderne. Interesant de sesizat este nu ceea ce se spune sau se va spune 
– pentru că, în cadrul Alianţei există un concept strategic pe care toate ţările membre 
trebuie neapărat să-l respecte –, ci ceea ce, de obicei, nu se spune... 

Tratatul de bază româno-ungar ca şi acordurile pe linie militară sunt benefice 
pentru construcţia încrederii, dar ele nu trebuie să ne facă să renunţăm la prudenţă. 
De altfel, toate statele, indiferent de conjuncturile favorabile în care se află, îşi iau 
măsuri de apărare, analizează toate variantele posibile, toate riscurile.

Este limpede că Ungaria nu va trece niciodată la ofensivă împotriva ţării 
noastre decât în cadrul unui conflict mai larg sau într-o situaţie prolixă, pentru 
a determina intervenţia rapidă a altor forțe arbitrare. Sau pentru a obține un nou 
dictat. Dacă majoritatea cercurilor hungariste strigă pe toate gamele că Trianon-ul a 
fost un dezastru pentru Ungaria, că a nedreptățit Ungaria (deși, abia după Trianon, 
Ungaria a devenit Ungaria), comportamentul criminal al ungurilor în Ardeal, pe 
timpul implementării dictatului de la Viena, intensitatea cu care mențin tensiunile în 
Covasna și Harghita, alungarea etnicilor români din aceste județe, aroganța și tupeul 
extremiștilor, dar și perseverența în a considera că pot determina Occidentul să creadă 
că ei, ungurii din România, sunt discriminați, când, de fapt, cercurile lor extremiste 
sunt cele care discriminează, și foarte multe altele sunt realități care ar trebui să dea 
gândit conducerii necoapte de la București, lipsite de orice orizont politic realist, 
precum și de capacitatea de a identifica, înțelege și sluji interesul vital al țării.  

Există o modalitate mult mai simplă şi mai eficientă a hu7ngarismului și altor 
forțe de a acţiona în defavoarea unității României și celorlalte țări în care se află 
comunități maghiare: întărirea forţei, unităţii, exclusivismului etnic şi spiritului 
ofensiv al comunităţilor maghiare din interiorul ţărilor respective. O intervenţie a 
Ungariei împotriva României ar fi posibilă numai în cadrul unei alianţe antiromâneşti, 
ceea ce e greu de presupus că se va realiza în următorii ani. Ungaria nu va trece 
niciodată la ofensivă împotriva României dacă nu va avea garanţia că va obţine ceva. 
Dar, şi într-o astfel de perspectivă, numai şi numai dacă s-ar simţi, într-un fel sau 
altul, încurajată. Or, așa ceva este departe de a deveni o realitate, în condițiile de azi. 
De fapt, nici nu mai este nevoie de o astfel de soluție militară. Economia României a 
fost distrusă, resursele țării cedate pe nimic la alții, petrochimia spulberată, industria 
constructoare de mașini redusă la minim, industria siderurgică rasă de pe suprafața 
pământului românesc, industria de apărare redusă la zero sau la zero virgulă..., forța 
de muncă superior calificată a fost alungată din țară să-și găsească un amărât loc 
de muncă pentru supraviețuire individuală, populația rămasă este din ce în ce mai 
învrăjbită, mai needucată și mai disperată etc. etc... România, țara pâinii, cu cel mai 
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roditor pământ din Europa, importă 70 la sută din alimentele pe care le consumă 
populația! 

Se pare că nu mai este nevoie de un război cu arme sofisticate și cu armate 
înarmate până în creștet pentru pământul și resursele românești... 

Deși, toată lumea se înarmează... 
Geopolitic, România nu mai contează. Nu-și mai controlează resursele, 

nu-și mai controlează economia, nu-și mai controlează demografia, iar sistemul 
educațional, odinioară unul dintre cele mai performante de pe continent, produce, 
în mare măsură, analfabeți sau creiere pentru alte meleaguri... Contează însă din 
punct de vedere geostrategic, pe falia Marea Neagră - Marea Baltică, redeschisă în 
urma summit-ului de la Vilnius din noiembrie 2013, al Parteneriatul Estic. Țările 
Baltice, Polonia și România sunt elemente ale dispozitivului NATO și, mai ales, 
al partenerului strategic american, în confruntarea stand by cu Rusia. La care nu 
participă însă, în aceeași măsură, toată Europa. Rusia, prin vocea lui Vladimir Putin, 
spune că Vestul condus de americani încearcă să pună în aplicare o nouă strategie 
de îndiguire a spațiului rusesc, întrucât Rusia nu acceptă să se supună politicii 
occidentale de acaparare a resurselor uriașe ale acestei țări și de control discreționar, 
în timp ce NATO și mai ales SUA definesc politica Moscovei ca fiind expansivă, 
periculoasă și amenințătoare. Dar Rusia nu doar spune, ci și face, adică se înarmează.

În Marea Baltică și în Marea Neagră – cele două culoare strategice de ieșire a 
Rusiei la Oceanul cald –, patrulează nave de război și aeronave ale Forțelor Navale 
și Forțelor Aeriene rusești, ale NATO și, îndeosebi ale Statelor Unite; de o parte 
și de alta a axului Marea Neagră – Marea Baltică se află, față în față, dispozitive 
ale Rusiei și ale NATO; cele două comandamente strategice (districte sau regiuni 
militare) rusești – cel de la Petersburg, la Marea Balică, și cel de la Rostok pe Don, la 
Marea Neagră și în Nordul Caucazului, la care se adaugă unul maritim, nou înființat, 
cel al Nordului, plus celelalte două (cel pentru zona centrală de la Ekaterinburg, și 
cel pentru Extremul Orient, de la Habarovsk) sunt în stare de alertă, desfășurând sute 
de exerciții pe întregul teritoriu al Rusiei, dar mai ales în zonele de contact cu Vestul. 
Rusia consideră extinderea NATO și a UE ca amenințări, Vestul consideră poziția 
Rusiei ca interesată, periculoasă și amenințătoare... 

Probabil că nu va izbucni un război între cele două superputeri nucleare, care 
dețin, însumat, peste 15.000 de ogive nucleare active, dar o astfel de probabilitate 
este strict condiționată și, de aceea, ea nu spune mare lucru. Analizele și prognozele 
pe această temă nu lipsesc, ci, dimpotrivă, abundă. Este un fel de întoarcere la 
vremea Războiului Rece, dar simplul conflict dintre două viziuni – cea americană și 
cea rusească – nu este suficient pentru a declanșa un astfel de război, o parte dorind 
accesul neîngrădit la resursele rusești, la consolidarea puterii sale și a dominanței 
strategice absolute, iar cealaltă dorind un loc de prim rang la masa marilor decidenți 
și la partajarea puterii. Dar, o astfel de situație nu generează securitate, prin 
echilibrarea amenințării nucleare și a terorii perspectivei distrugerii totale a lumii, 
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precum a făcut-o odinioară bipolarismul, ci o recrudescență malefică a unor pericole 
și amenințări endogene, a spiritului revanșard, a diversiunii, acțiunilor separatiste 
complicate, a conflictului etnico-religios, a terorismului complicat și, mai ales, a 
separatismului pe criterii etnice și de altă natură. 

Așadar, în aceste condiții, un atac armat împotriva României ar părea complet 
lipsit de obiect. Iar NATO n-ar permite așa ceva. Cel puțin, așa ne place să credem. 
NATO este o forță uriașă, care poate distruge lumea în câteva zile, dar care nu are 
niciun interes să o facă. Și nici țările membre NATO, mai ales cele vest-europene nu 
mai doresc, sub nicio formă care să le afecteze pe ele, adică pe teritoriul lor sau lângă 
teritoriul lor, războiul. Dar, așa cum bine se știe, n-au mișcat un deget pentru a preveni 
războaiele din Iugoslavia, nici pentru a preveni redeschiderea faliei strategice Marea 
Neagră – Marea Baltică, nici pentru a anticipa și contracara fenomenul migrației 
musulmane masive pe teritoriul vest-european, nici pentru a preveni Brexit-ul, nici 
pentru a crea, în fine, acel ideal care să-i strângă pe toți europenii sub același orizont 
și în același entuziasm. Dimpotrivă, marile țări europene par obosite și îmbătrânite, 
incapabile de a produce oameni de stat cu viziune politică și strategică pe termen 
lung, ci doar lideri conjuncturali și birocratici, care se cufundă în proiecte încâlcite 
și în arhitecturi ale unor inechități ce pot distruge și mai mult decât s-a distrus până 
acum. 

Și, oricum, Europa are, azi, alte obiective politico-militare şi strategice 
care vizează menţinerea păcii şi a stabilităţii şi crearea condiţiilor pentru o unitate 
puternică europeană. Chiar dacă se confruntă cu cea mai teribilă migrație musulmană 
de când există ea pe Terra... Dar, după Brexit, și asta devine discutabilă... 

De aici, nu rezultă cu necesitate că, în zona noastră strategică, ungurii şi 
ceilalți au renunţat la interesele lor de secole, la strategiile lor tradiționale şi s-au 
aliniat fără nici o problemă la noul concept european. Concept care, de fapt, lipsește 
cu desăvârșire... Deși Uniunea Europeană există și s-a blindat cu tot felul de politici, 
strategii, legislații, directive etc., continentul nostru este foarte departe de a realiza cu 
adevărat o unitate, de a genera, în acest sens, un ideal comun, un concept genial pe 
care să-l accepte toate creierele, toate categoriile sociale, toți oamenii, toate țările și 
toate orizonturile. Un ideal european credibil, care să fie acceptat de 800 de milioane 
de oameni este departe de a se contura și, mai ales, de a fi îmbrățișat. Marile puteri 
europene își urmăresc, așa cum au făcut-o de un mileniu încoace, doar interesele 
lor financiare, geopolitice, geoeconomice și geostrategice. Desigur, printr-un ochean 
european...

Dacă nu este aşa, atunci ar fi foarte bine. Dar un astfel de adevăr nu-l poate 
confirma decât timpul, iar timpul, în anumite momente ale lui, a fost defavorabil 
atât continentului european, cât și României. Evident, eventualele acţiuni militare 
ale cuiva împotriva României (dacă s-ar ivi o astfel de eventualitate) n-ar putea fi 
decât acţiuni în contextul unui mare război între Est și Vest (război hibrid, care există 
deja, dar și război total, care, dacă va izbucni, va degenera în mod sigur în război 
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nuclear, potrivit doctrinelor marilor puteri nucleare), ceea ce, de asemenea, este 
foarte puțin probabil, dar nu imposibil. Însă, indiferent cum se va dezvolta actualul 
războiul nelimitat dintre Est și Vest, dintre Nord și Sud, dintre toți sau doar dintre 
unii, este foarte clar că România nu va fi ocolită niciodată de nimic. Este posibil 
ca, în anumite condiții, operațiile împotriva României să aibă forma unor acțiuni 
tactice foarte rapide, cu obiectiv strict limitat, în vederea creării faptului împlinit sau 
determinării reacției forțelor rapide ale comunității internaţionale (în favoarea acestor 
forţe sau în defavoarea României)4. Dacă avem în vedere grupările de scenarii care 
încep să scoată capul – Moldova Mare, Ardealul Independent, Banatul unificat etc. 
–, ne putem aștepta aproape la orice. Niciuneia dintre grupările antiromânești din 
proximitate nu-i convine unitatea și stabilitatea României.

Nu este exclusă – şi considerăm că nu trebuie exclusă – o astfel de posibilă criză, 
indiferent cât de bune şi de stabile ar fi relațiile în zonă. Evenimentele sângeroase 
din decembrie 1989 și cele din iunie 1990 sunt experiențe care n-ar trebui să nu fie 
luate în seamă. Turcia şi Grecia au, de asemenea, problemele lor specifice în ceea ce 
priveşte situaţia politico-militară, cea geopolitică şi cea geostrategică a momentului, 
dar şi perspectiva imprevizibilă a evoluției acestora spre un conflict armat deschis, 
chiar dacă cele două țări sunt, de foarte mulți ani, membre NATO. 

Ucraina îşi re-elaborează conceptul ei strategic, mai ales după declanșarea 
războiului din Estul teritoriului său, iar Bulgaria, de asemenea, şi-a reconsiderat 
complet doctrina ei militară, fiind membră NATO. Se ştie, în cadrul fostului Tratat 
de la Varșovia, Bulgaria se considera a fi în eșalonul întâi strategic. Or, una este să fi 
într-o coaliție organizată pe principiile impuse de Războiul Rece şi cu totul altceva 
să te afli într-o relație de parteneriat, de reconstrucție a raporturilor militare în zona 
balcanică și, în final, membră a Alinatei Nord-Atlantice. S-a sperat că NATO ar putea 
fi, pentru unele din aceste ţări, un fel de umbrelă. Nu este vorba de o metaforă, ci de 
un concept de siguranță politico-militară și strategică de mare anvergură, deosebit 
de important pentru țările care nu sunt puteri nucleare sau mari puteri cu pretenții la 
hegemonii planetare și astrale, alta decât siguranța strategică de proximitate sau cea 
generată de acoperirea strategică a teritoriului și tuturor spațiilor (cosmic, aerian, 
terestru, maritim, cibernetic, cognitiv). Este vorba de siguranța politico-militară 
și strategică generată de cea mai puternică Alianță politico-militară care a existat 
vreodată pe Terra. 

Cu toții înțelegem Alianța Nord-Atlantică, nu doar ca o uriașă forță militară, ci 
și ca un scut de securitate colectivă impenetrabil, la adăpostul căruia să fie refăcute 
economiile naţionale şi să se elaboreze, în linişte, strategiile viitorului. Cel puţin 
până la refacerea potenţialului propriu fiecărei țări. De aceea, imediat după 1990, s-a 
4  Această afirmația a fost făcută înainte ca România să devină membră NATO. Desigur, odată cu intrarea României 
și Bulgariei în NATO, zona strategică din Estul și Sud-Estul Europei, a primit umbrela NATO și a intrat în bătaia 
rachetelor rusești, ceea ce complică și mai mult lucrurile. Dar, de aici nu rezultă că vechile pericole au dispărut. Nu 
numai că n-au dispărut, dar au primit acea anvelopă geopolitică și geostrategică de care aveau atâta nevoie... Mai 
ales după ce s-a redeschis falia strategică Marea Neagră – Marea Baltică... 
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declanşat o adevărată competiţie pentru intrarea în NATO, estompată sau temperată 
cumva de iniţiativa americană Parteneriatul pentru Pace, acţiune care a oferit, la 
vremea respectivă, o şansă efectivă de cooperare, de atenuare a temerilor, dar şi de 
armonizare a intereselor și, în final, de acces în NATO.

Deşi destul de complicate, problemele sunt, totuşi, uneori atât de vizibile, încât 
toată lumea le cunoaşte. Pe la finalul ultimului deceniu al mileniului doi, credeam că 
o situaţie geopolitică nefavorabilă pentru România – ceea ce era de nedorit, greu de 
realizat, dar nu imposibil – ar fi creat pericolul ca ţara să fie supusă, în caz de război, 
strategiei unor acţiuni rapide în toate planurile. De unde rezulta, la acea vreme, când 
țara noastră (prima care a făcut parte din Parteneriatul pentru Pace, dar neacceptată 
în NATO, decât foarte târziu, după finalul crizei iugoslave), nu numai necesitatea 
conceperii unor reacţii rapide, ci şi a unei strategii temeinice, realiste şi consistente 
pe termen lung, care include şi reacţiile rapide. Ceea ce s-a și întâmplat la acea vreme.

2. Evident, strategia acţiunilor rapide nu era, la acea vreme – și cu atât mai 
puțin acum – un concept absolut nou, o invenție care să metamorfozeze complet 
arta militară. Acţiuni rapide au existat dintotdeauna. De altfel, fiecare beligerant, din 
fiecare război care a avut loc pe această planetă, ar fi dorit să încheie cât mai repede 
ostilitățile, să obţină câștig de cauză prin manevre simple, puţin costisitoare şi de 
mare eficienţă. 

Dar mai este ceva, foarte important. Războiul n-a fost niciodată o confruntare 
cavalerească dintre două țări sau două mari identități (alianțe, coaliții etc.), pentru 
tranșarea unei situații conflictuale. Totdeauna el a pus în aplicare un plan minuțios, 
iar acest plan s-a bazat pe cunoașterea cât mai exactă a inamicului, pe identificarea 
vulnerabilităților sale, pe conceperea unor manevre subtile, ascunse și a unui complex 
de acțiuni care să mărească aceste vulnerabilități și să asigure surprinderea strategică. 
Acțiunile rapide, organizate cu minuțiozitate și manevrele de tot felul n-au lipsite 
din niciun război din câte se cunosc până azi. Chiar și în epoca în care armatele se 
confruntau la locul convenit și la data stabilită, subtilitățile tactice și chiar strategice 
n-au lipsit. Arta războiului - scria Sun Tzî - este arta înșelăciunii. Preceptele lui Sun 
Tzî, extrase din celebra sa lucrare Arta războiului, sunt de o tulburătoare actualitate:

1. Discreditați tot ceea ce merge bine în țara inamicului;
2. Implicați  reprezentanții  claselor conducătoare ale  țării  inamice  în afaceri 

dubioase;
3. Disrugeţi-le reputaţia şi supuneţi-i dispreţului propriilor concetăţeni;
4. Utilizaţi creaturile cele mai ticăloase şi mai abjecte;
5. Dezorganizaţi prin orice mijloace activitatea guvernelor inamice;  
6. Răspândiţi discordia şi conflictele între cetăţenii ţărilor ostile; 
7. Întărâtați-i pe tineri contra bătrânilor; 
8, Ridiculizați tradițiile adversarilor;
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9. Perturbaţi, prin orice mijloace. intendenţa, aprovizionarea şi funcţionarea 
armatei inamicului; 

10. Slăbiți voința luptătorilor inamici prin cântece şi melodii senzuale;
11. Trimiteți-vă prostituatele în rândurile lor pentru a încununa opera de 

distrugere:
12. Fiți generoși în promisiuni și recompense pentru informaţii. Nu faceţi 

economii, banii cheltuiţi astfel vă vor aduce o bună dobândă;
13. Infiltrați-vă peste tot  spionii.
Numai un om care are toate aceste mijloace la dispoziţia sa – şi ştie să se 

folosească de ele pentru a răspândi certurile şi discordia –, numai un asemenea om 
este demn să conducă și să dea ordine. El este comoara suveranului său şi stâlpul 
statului.”5

Preceptele lui Sun Tzî, cunoscute şi aplicate de multă vreme, par a fi elemente 
sau modalităţi ale unui război normal, simetric; în fond, şi partea adversă are aceleaşi 
posibilităţi. Nu este însă aşa. Simetria, în domeniul războiului informațional, este 
labilă, flexibilă. Practic, nu există. Există doar o competiţie de o parte şi de alta a unei 
axe volatile. Sistemele de influenţare ale războiului informaţional se bazează acum 
pe tehnici foarte costisitoare, pe un înalt grad al tehnologiilor folosite, pe supremaţia 
informaţională, pe acțiunea cibernetică, pe acţiunea complexă, hibridă, persistentă şi, 
când este cazul, fulgerătoare.

Intoxicarea, propaganda neagră şi influenţa sunt principalele mijloace ale 
acestui tip de război.

Unii autori sunt de părere că noua ordine mondială este pe cale de a ridica 
un nou zid ce va separa Sudul subdezvoltat de Nordul industrializat, care se simte 
amenințat de schimbările politice şi de efectele mişcărilor din statele contestatare, de 
emigrație, de revanșă, de ripostă atipică, masivă (a se vedea manifestațiile de stradă, 
din ce în ce mai masive, mai complicate și mai violente). 

Pentru a menţine accesul la materii prime, la zonele strategice şi la pieţe, 
pentru a-şi prezerva interesele vitale, este posibil ca ţările puternice să folosească, 
în continuare, soluţii militare şi tehnice în loc de rezolvarea profundă a problemelor 
economice. Dar, oricum, o astfel de rezolvare nu a fost niciodată favorabilă țărilor 
care dețin resurse, țărilor din lumea a treia sau țărilor sărace, ci doar marilor puteri, 
corporațiilor și celor care dețin puterea sau se află în sfera de cuprindere a acesteia.

În aceste condiţii, este posibil ca amenințările (îndeosebi cele complexe, 
politice, economice, sociale, militare, hibride, asimetrice și cele fără limite) să crească, 
iar strategiile asimetrice, contra-simetrice și hibride adoptate pentru rezolvarea 
acestora să prolifereze. O astfel de evoluţie nu poate duce decât la o recrudescenţă a 
violenţelor, la proliferarea focarelor de tensiune şi a cauzelor acestora, concomitent 
cu mărirea ecartului dintre ţările foarte puternice şi celelalte pe care mai-marii lumii 
le consideră vinovate de propriile lor probleme. Iar mijlocul cel mai eficient, alături de 
5  Vladimir Volhov, Dezinformarea, armă de război, Incitatus, p. 21.
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cucerirea şi menţinerea supremației informaţionale, îl reprezintă acţiunile de tip rapid 
(expediționare, de coaliție, de generare a tensiunilor, de diversiune, de învrăjbire, de 
agitare a populațiilor, îndeosebi a populației tinere, de creare a faptului împlinit etc.). 

Este clar că lumea se află într-un complicat război endogen (continuu, hibrid, 
mediatic, informațional, cognitiv, mozaic etc.), adică într-un război fără limite, din 
care nu se va ieși, probabil, niciodată, sau care se va finaliza printr-o catastrofă mai 
mult decât nucleară.  

Există, totuși, o stăruință și chiar o străduință de a menține fenomenul război 
în frâu, adică la o amplitudine și un nivel de intensitate gestionabile de către marile 
puteri discreționare și de către organismele internaționale create, în primul rând, de 
acestea. Nu este desigur, o noutate. De când există lumea conștientă de sine, totdeauna 
s-a încercat să se țină în frâu pornirile mult prea belicoase și mult prea periculoase, 
astfel încât, oricât de mari ar fi tensiunile, interesele și ura care le-a generat, să nu 
se treacă dincolo de o linie fatală. Dar, așa cum bine se știe, nu voința marilor puteri 
și a omenirii a oprit războiul în curs, ci epuizarea beligeranților, a resursei de care 
dispuneau aceștia, prin victoria uneia dintre părți și înfrângerea celeilalte. Pentru 
că războiul este un fenomen foarte costisitor și nimeni, indiferent cât de bogat și de 
puternic ar fi, nu-l poate duce la nesfârșit. De aceea, mai mereu, în cele din urmă, 
rațiunea strategică s-a întâlnit cu înțelepciunea strategică și astfel omenirea și-a mai 
dat o șansă de supraviețuire. 

Așadar, războiul, ca orice fenomen, este, deopotrivă, foarte simplu şi 
foarte complicat. Foarte simplu, întrucât scopurile şi obiectivele sale sunt directe, 
indubitabile – nimeni nu face un război de dragul războiului, ci pentru a obţine ceva 
prin folosirea forței – şi foarte complicat, deoarece confruntarea armată are implicaţii 
şi conotaţii complexe, pe termen lung, greu previzibile, în tot şi în toate. Chiar dacă 
îşi doreşte pacea, lumea trăieşte sub sceptrul ameninţător al războiului. Omenirea 
detestă războiul – chiar și armatele îl detestă –, dar nimeni nu îndrăznește, măcar 
pentru o clipă să nu se pregătească pentru el, să nu acționeze în cadrul celui curent și 
să nu-l proiecteze pe cel viitor. 

Desigur, o analiză serioasă, bine elaborată, temeinică a acestui concept ar cere 
conexarea tuturor determinanților şi determinărilor şi desprinderea notelor, nuanţelor 
şi implicaţiilor. Atât a celor stimulative, cât şi a celor restrictive. Ar fi interesant 
de remarcat, spre exemplu, interfațarea strategiei acţiunilor rapide cu descurajarea 
nucleară sau cu războiul total, mai ales în epoca vitezelor hipersonice și a ciberneticii, 
care tocmai a început.

Conceptul de descurajare nucleară a apărut în timpul Războiului Rece, ca 
modalitate de amenințare și, pe această bază, de avertizare și descurajare între cele 
două superputeri. Fiecare dintre acestea – SUA şi fosta URSS – se ameninţau reciproc, 
la început, cu o ripostă masivă nucleară, apoi cu o ripostă gradată, flexibilă etc. A 
fost o perioadă destul de lungă dominată de această strategie a descurajării nucleare. 
Şi strategia descurajării nucleare face parte din strategia generală şi, de aceea, ea a 
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exercitat şi exercită încă o influenţă foarte mare în toate domeniile şi elementele care 
ţin de strategie – concepţia generală de întrebuinţare a forţelor, pregătirea cadrelor 
şi a trupei, dar și a populației și, în general, a omenirii, pentru un posibil război, 
înzestrarea armatelor, planificarea acţiunilor militare etc. Paralel cu acest concept, 
au fost accentuate și operaționalizate și altele, între care şi cel al acţiunilor rapide şi 
foarte precise, cel al reacției rapide și cel al faptului împlinit.

Strategia acţiunilor de tip rapid reprezintă o alternativă la strategia descurajării 
nucleare şi se bazează, în cea mai mare măsură, pe dezvoltarea mijloacelor de 
transport rapid la mare distanţă şi pe sistemele de arme. Toate armatele din lume au 
structuri de acțiune și de reacție rapidă, unele dintre aceste armate fiind ele însele, în 
întregime concepute și dotate ca forțe de reacție rapidă și de acțiune rapidă.

Acţiunile de tip rapid, la nivel strategic, au fost folosite pentru prima oară, 
în războiul modern, de armata germană. Dar adevăraţii autori ai acestui concept 
sunt americanii. Ei au realizat, pentru prima oară, forţe relativ reduse numeric, dar 
capabile să lovească la mare distanţă, rapid şi foarte eficient. Iar suportul acestei 
realizări de excepţie îl reprezintă, neîndoielnic, tehnologia.

Franţa îşi menţine şi ea, în doctrina sa, conceptul descurajării nucleare; în 
acelaşi timp, Franţa este una dintre ţările cele mai active, cu o armată care şi-a 
realizat, printre primele, structuri în măsură să desfăşoare acţiuni rapide. Deşi cele 
două componente ale unei doctrine complexe, ce exprimă poziţia, interesele şi 
politica acestei ţări, par a fi paralele – chiar disjuncte –, în realitate, ele se află într-un 
perfect raport de complementaritate. O privire atentă asupra sistemului de pregătire a 
cadrelor în armata franceză, asupra conexiunilor dintre componentele forţelor armate, 
asupra sistemului raporturilor publice ale instituţiei militare, reţine atenţia în legătură 
cu influenţa acestui tip de acţiuni în dinamica structurilor, începând cu nivelul tactic 
şi continuând cu cele de decizie în plan politico-militar şi strategic.

După trecerea la aplicarea reformei în Armata franceză și la profesionalizarea 
completă a acesteia, întreaga Armată de Uscat s-a transformat într-o veritabilă forţă 
de acţiune rapidă. Acesta este, de fapt, idealul oricăror armate.

Statele Unite ale Americii şi Rusia – pentru a reveni la aceste mari puteri 
nucleare, care deţin supremaţia strategică –, dar și China, cea de a treia putere 
militară a lumii, au, de asemenea, o atitudine foarte interesantă în ceea ce priveşte 
intervenţiile rapide. De altfel, forţele armate americane sunt printre primele din 
lume care, urmând tradiţia debarcării din Normandia, şi-au realizat componente 
extrem de rapide, în măsură să intervină oriunde, în oricare zonă de pe întregul glob 
pământesc, acolo unde interesele americane o cer. Cel puţin pentru americani, nu 
prin componenta nucleară a strategiei s-a acţionat, ci prin cea a intervenţiilor rapide. 
Exemplele sunt deja de notorietate. Mai mult, azi, prin crearea și experimentarea 
avionului hipersonic (cu viteze de peste 25.000 km pe oră), americanii își propun 
ca, în viitor, să fie în măsură să poată lovi, într-o oră, orice obiectiv important de 
pe planeta Pământ. Același obiectiv, exprimat, desigur, altfel, în au și chinezii, care 
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au experimentat deja racheta hipersonică, și rușii, care au creat sisteme de arme 
hipersonice, precum și alte armate moderne care se pregătesc intens pentru războiul 
viitorului. 

Dacă adăugăm la acestea valoarea grupărilor operative aeropurtate ale armatei 
ruse şi concepţia întrebuinţării lor în luptă şi în operaţie, conceptele operaționale ale 
primelor zece armate din lume, dar și ale celorlalte, care înțeleg în ce epocă ne aflăm, 
avem deja suficiente elemente pentru a desprinde anumite concluzii.

Relaţia de complementaritate între cele două planuri – cel al descurajării de 
tip nuclear şi cel al acţiunilor rapide – pare, acum, mai limpede. Primul creează un 
anumit tip de situaţie strategică, cel de al doilea rezolvă rapid şi eficient problemele. 
Poate fi vorba de intervenţii rapide pentru a impune o anumită politică, un anumit 
guvern, pentru combaterea grupărilor teroriste şi lovirea rapidă a bazelor lor de 
antrenament, pentru menţinerea sau de impunerea păcii etc.

La ce ne putem aştepta? Dacă suntem optimişti, la bine, în sensul că astfel 
de acţiuni pot să echilibreze situaţia din anumite zone, să menţină sub control 
potenţialele pericole, să descurajeze crizele, conflictele și chiar războaiele. Este 
vorba de acţiunile coaliţiei antiirakiene de la începutul anului 1991 şi de cele ale 
Forţei de Implementare a Păcii (IFOR) din Bosnia-Herţegovina, din anul 1996. Şi 
războiul împotriva Iugoslaviei din 1999, deşi desfășurat fără mandat al Consiliului 
de Securitate al ONU, război de tip rapid, predominant aerian, informațional și 
intervenționist, a avut un efect direct, în sensul că a pus capăt confruntărilor violente 
dintre sârbi şi etnicii albanezi din Kosovo. Cel puţin, pe termen scurt. În ceea ce 
privește legitimitatea acestor acțiuni, scopul lor adevărat, precedentul pe care l-au 
creat și efectele asupra situației politico-militare și strategice care a urmat, sunt multe 
de spus. Concluzia generală este că războiul – mai ales cel disproporționat, cum a 
fost bombardamentul aerian american asupra Iugoslaviei – este la îndemâna celor 
puternici pentru a-și impune interesele, iar forțele armate ale acestora dispun de acei 
vectori extrem de puternici, de numeroși și de sofisticați, care ridică intervenția de 
tip militar la rangul de operația strategică de tip rapid. Acţiunile împotriva talibanilor, 
de la sfârşitul anului 2001 şi începutul anului 2002 a pus capăt regimului terorist 
exclusivist al extremiştilor talibani, a distrus bazele de antrenament ale rețelei 
teroriste Al Qaeda şi a declanşat o puternică ofensivă împotriva terorismului. Dar nu 
a lichidat și nici nu a redus semnificativ conflictualitatea din Orientul Mijlociu și din 
Orientul Apropiat, ci, dimpotrivă, a perpetuat cutia Pandorei. 

Dacă nu suntem chiar foarte optimişti şi ne păstrăm anumite rezerve, atunci ne 
gândim la invazia fostei Cehoslovacii din 21 august 1968 de către trupele Tratatului 
de la Varşovia (acţiune la care armata română nu a participat), precum şi la revoluţia 
din 22-25 decembrie 1989 (în care s-a creat o acţiune de provocare şi de dezamorsare a 
armatei, probabil pentru a determina o intervenţie exterioară) şi tragem învăţămintele 
de rigoare.

Acţiuni de tip rapid există şi în războiul total, de tip popular. Înainte de 1990, 
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ne-am ocupat destul de mult de ele şi, poate, când va veni vremea potrivită, o să ne 
aducem aminte de câte ceva vizavi de esenţa a ceea ce s-a spus şi s-a scris atunci. 
Nu gândirea umană produce monştri, ci somnul raţiunii. Deja unii din aceşti monştri 
se află, probabil, printre noi. Războiul total nu este însă un tip de conflict bazat pe 
strategia unor acţiuni rapide. Dimpotrivă, scopul lui este de a temporiza acţiunile 
adverse, de a hărţui, de a uza. Războiul total (poate, doar, cu excepţia celui pe 
care-l are în vedere doctrina elveţiană) este un război ce se preconizează a fi dus în 
inferioritate tehnologică. De aceea, în epoca modernă, supertehnologizată, e greu 
de spus dacă un astfel de război are sau nu vreo şansă reală. Evident, în afara unei 
descurajări de tipul împingerii... copiilor să se culce în faţa tancurilor. Tactica aceasta 
merge doar atunci când în tancuri, la leviere, se află... părinţii copiilor respectivi. Sau 
când tanchiştii se gândesc la copii. Cruzimile războiului din spaţiul ex-iugoslav, dar 
și cele ale războiului din Estul Ucrainei, ale celui din Siria, care este încă în curs de 
desfășurare, ne arată că, într-o confruntare pe viaţă şi pe moarte, beligeranţii nu sunt 
impresionaţi de probleme umanitare. 

Acţiunile rapide, la nivel strategic, nu se duc doar cu tancuri care aleargă pe 
străzi. Cu toată aparenta disfuncţie între războiul total şi strategia acţiunilor rapide, 
aceste concepte nu se exclud. Războiul total, ca reacţie completă şi complexă, în 
toate planurile, la acţiunile rapide ale adversarului, nu poate fi, la rândul lui, conceput 
fără a face apel la acţiunile rapide. 

În unele doctrine, inclusiv în cea românească, a apărut, într-o vreme, conceptul 
de suficienţă defensivă sau suficienţă pentru apărare Conceptul nu aparţine gândirii 
militare româneşti. A fost impus, la acea vreme, de noile coordonate politico-
militare din Europa şi din lume, de limitările de armamente, de noile raporturi 
militare care s-au aşezat pe mapamond. Limitările de armamente s-au făcut însă între 
cele două mari organizaţii militare – NATO şi fostul Tratat de la Varşovia –, iar 
condiţiile ce ni s-au impus şi pe care le-am acceptat ne-au fost și ne sunt absolut 
nefavorabile. Documentul a fost însă semnat şi el trebuie respectat. Dar tăierile de 
armament, distrugerea industriei de apărare și crearea dependenței de exporturi au 
fost dezastruoase pentru capacitatea de luptă a armatei. Suficienţa defensivă (sau 
suficiența pentru apărare) este un concept valabil numai în timp de pace. El înseamnă, 
în esenţă, păstrarea unor cantităţi de forţe armate şi de armamente şi organizarea lor 
în structuri defensive, care să nu constituie un pericol ofensiv pentru nici o ţară, 
asigurând totuşi capacitatea de reacţie în cazul unei agresiuni asupra teritoriului 
propriu şi îndeplinirea misiunii de apărare a ţării. Dumnezeu știe cum! Conceptul 
a fost complex, destul de confuz şi foarte transparent la fel de fel de semnificaţii. 
Pericolul mare este că oricând el poate fi defavorabil celui care l-a adoptat, mai ales 
când acesta nu are destulă flexibilitate tehnologică; în acest caz, suficienţa, în loc să 
fie o minimă opţiune cantitativă compensată sută la sută de o maximă posibilitate 
calitativă, rămâne o minimizaţie în minimizaţie, adică o sărăcie în sărăcie. Așa cum 
s-a întâmplat cu noi, românii, în ultimul sfert de veac. Suficiența a ajuns sărăcie. Iar 
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suspendarea serviciului militar obligatoriu, distrugerea (voită sau nu) a industriei de 
apărare și incapacitatea conducerii politice a României de a înțelege rostul și rolul 
unei armate naționale în timp de pace și de război, într-o lume în care oricând este 
posibilă o conflagrație distrugătoare, au umplut un pahar deja făcut țăndări. E drept, 
țara este membră NATO, iar NATO este cea mai mare și mai puternică garanție de 
securitate de care a beneficiat țara noastră vreodată. Ceea ce este excepțional pentru 
noi. Dar nu există un NATO al lui Dumnezeu, un NATO factotum, un NATO care să 
facă totul în locul nostru. Iar noi să stăm cu mâinile în sân sau să mergem în biserică 
și să ne rugăm la Sfântul NATO să treacă în tranșee în locul nostru. Nu există și nu 
poate exista așa ceva. NATO ne poate ajuta să ne apărăm țara (desigur, în condițiile 
prevăzute de Tratatul de Washington), dar nu o poate face în locul nostru. România 
este o țară suverană, membră a UE și a NATO, iar apărarea națională este atributul 
ei fundamental. E datoria României, a Bucureștiului, să pregătească temeinic 
populația, economia și teritoriul pentru apărare, să asigure securitatea continuă a țării 
și potențialul necesar pentru a face față, împreună cu aliații, dar și pe cont propriu, 
dacă este nevoie și cât este nevoie, amenințării care nu este de loc neglijabilă. 

Armata României, din toate timpurile, a fost nu numai o forță militară care 
a apărat cu prețul atâtor vieți țara, ci și o școală de educație, o instituție importantă 
a țării, integrată perfect tuturor conceptelor și politicilor de securitate, apărare și 
dezvoltare a României. 

NATO nu ne-a putut apăra și nici măcar ajuta să ne apărăm și să ne păstrăm 
industria de apărare, industria siderurgică, industria constructoare de mașini, pădurile, 
pământul țăranilor, sistemul educațional, demnitatea, onoarea, viața și liniștea, 
populația, forța de muncă înalt calificată etc. etc., toate distruse fără a se trage un foc 
de armă, în ultimul sfert de veac, în cadrul acestui război continuu – denumit de unii 
hibrid, de alții economico-financiar, de alții mozaic, de alții fără limite etc. – în care 
nimeni n-a mișcat un deget pentru a păstra și valorifica în interes național resursele, 
pământul, pădurile, potențialul uman, creierele și, mai ales, uriașul patrimoniu 
constituit aici de-a lungul secolelor...

Ne-am mulțumit, sub conducerea unor piloți orbi, cum îi numea Mircea Eliade 
pe cei care au condus țara în acele vremuri (dar care au revenit la manșa politică a 
națiunii și azi), să ne războim între noi, să ne acceptăm soarta hotărâtă de alții și chiar 
de nimeni, să dăm altora, inclusiv rușilor, austriecilor, ungurilor și cui s-a nimerit, 
toată avuția noastră, iar noi să ne ducem peste hotare, cu milioanele, cum nu s-a 
întâmplat niciodată în acest spațiu românesc de mii de ani, în căutarea unui loc de 
muncă, plătit cu jumătate din cât face în țara respectivă, dar de trei-patru ori mai mult 
decât s-ar fi plătit în țară, dacă ar mai fi existat vreo întreprindere care să aibă nevoie 
de vreun muncitor sau inginer român. Acum, când unele întreprinderi din puținele 
care au mai rămas sau care s-au creat între timp, majoritatea ale străinilor, au nevoie 
de forță de muncă autohtonă, calificată și chiar necalificată, nu mai există țipenie de 
om care să vrea sau să poată lucra în noile condiții. Niciunul dintre inamicii noștri 
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probabili – și, așa cum o știm de mii de ani, avem destui – n-a visat vreodată că poate 
obține atât de ușor și atât de ieftin, chiar pe gratis, absolut totul... 

Suficienţa pentru apărare (suficienţa defensivă), ca opţiune doctrinară, din acei 
primi ani, de după 1990, dar și după aceea, ar fi trebuit să se bazeze, în cea mai mare 
măsură, ca opţiune militară, pe strategia acţiunilor rapide. Or, în afara unor structuri 
militare foarte competitive, a unor tehnologii de vârf şi, evident, a unor structuri de 
conducere capabile s-o materializeze, o astfel de strategie este de neconceput. 

3. Intervalul de timp dintre sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial şi 
sfârşitul Războiului Rece, deşi este doar de o jumătate de secol, a adus demente 
cu totul şi cu totul noi în arta militară. La prima vedere, nu pare aşa. Şirul lung de 
războaie locale, polarizarea lumii şi, după Războiul Rece, spargerea bipolarităţii şi 
reconsiderarea teoriei haosului, dispersia centrelor de putere, proliferarea acţiunilor 
teroriste, concomitent cu lungile războaie africane de obţinere a independenţei şi, 
apoi, de împărţire (de câştigare, de cucerire) a puterii între clanuri arată că omenirea 
este departe de a-şi afla liniștea şi pacea, iar ameninţările sunt greu de prevăzut şi de 
controlat. 

Drumul parcurs de fenomenul militar în acest timp este şi el extrem de 
complicat şi de sinuos. De la arme convenţionale la arme de distrugere în masă 
şi înapoi la arme convenţionale, de la doctrine masive, agresive, la doctrine de 
descurajare nucleară şi, apoi, la presiuni şi coaliții în supertehnologii, de la terorism 
la conflicte etnice şi religioase şi înapoi la terorism – toate acestea arată că mai sunt 
încă foarte multe de făcut pentru reechilibrarea raporturilor de forţe şi prevenirea 
situaţiilor surprinzătoare. Lucrul acesta este posibil, în cele din urmă, cruntul război 
din spaţiul fostei Iugoslavii a fost oprit nu prin tratative, nu prin înţelegerea dintre 
beligeranţi, nu prin epuizare economică şi militară, ci prin forţa tehnologiei Vestului. 
Bombardamentele masive NATO, corelate cu amenințarea unor acţiuni de mare 
amploare, i-au descurajat pe beligeranți. Mai exact, au pus Iugoslavia (Serbia și 
Muntenegru, la acea dată) în imposibilitatea de a se apăra și, ca atare, de a ceda 
presiunilor. Acest lucru a fost concretizat, ulterior, prin desprinderea Muntenegrului 
de Serbia și prin încurajarea și susținerea desprinderii zonei Kosovo de Serbia. 

Desigur, aceasta nu a dus la soluţionarea definitivă a crizei, dar a determinat 
încetarea războiului. De unde rezultă că, pe pământ, încă tronează zeul Marte, că 
antidotul războiului este, uneori, tot războiul, că o strategie superioară se impune 
uneia inferioare, că forţa armelor este totdeauna în slujba interesului politic și rareori 
în slujba interesului umanitar al lumii, dacă există cu adevărat un astfel de interes al 
cuiva.

Acţiunea rapidă, din ameninţare iminentă şi descurajare credibilă, a devenit, 
puţin cate puţin, li forţă de impunere a păcii, de prevenire sau de zădărnicire a 
conflictului. Cel puțin, așa se spune. Nu este latura fundamentală a unei acțiuni 
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în forță, prin război – n-au existat și nu există războaie în sprijinul păcii (ar fi un 
nonsens) –, dar, uneori, pacea poate fi impusă și prin forță. Este o realitate nouă, un 
fapt care nu a mai existat până acum.

De aceea, problematica strategiei acţiunilor rapide o depăşeşte pe cea nemijlocită 
a războiului, devenind o interfaţă între o situaţie de pace şi una conflictuală, între 
interesul naţional şi adevărul internaţional. Vrem nu vrem, noua construcţie în plan 
politico-militar trece prin strategia acţiunilor rapide. Acestea sunt atât de importante 
încât, în scurt timp, vor schimba complet filosofia războiului. Pe cea operațională, 
atașată acestui fenomen, și nu pe cea profundă, fundamentală.

Dar, spune un adagiu, pronosticând, cum e şi firesc, sfârşitul oricărei acţiuni, 
oricărei întreprinderi umane, tot ce există merită să piară. Potrivit strategiei acţiunilor 
rapide, accelerarea modalităţilor de ducere a războiului îl vor face, cândva, practic 
imposibil. Este efectul care s-a preconizat şi în cazul conflictului nuclear. Conflictul 
desfăşurat potrivit concepţiei strategice a acţiunilor rapide devine din ce în ce mai 
mult condiţionat de factorul timp – timp de pregătire, timp de intervenţie, timp de 
reacţie, timp de refacere, timp de compensare etc. –, astfel încât va veni o vreme când 
vom recurge la aporia lui Ahile.

Acţiunile rapide metamorfozează semnificativ fizionomia armatelor, nu numai 
prin impunerea structurilor suple, modulare, apte să facă orice, să rezolve orice, 
ci mai ales prin apelul la matematică, la probabilităţi, la inteligenţă. Spaţiul tactic 
devine invers proporţional cu mărimea forţei care îl stăpâneşte şi direct proporţional 
cu calitatea acesteia, diferenţa fiind totdeauna compensată de mişcare, de mobilitate, 
de forţa tehnologiei și, mai nou, de ciberspațiu. 

Ne întoarcem oare la principiul napoleonean de a fi primul, în superioritate de 
forţe, mijloace și concept, în locul voit şi la momentul potrivit? Nu este exclus. De 
altfel, aşa cum am mai subliniat, arta antichităţii, cu miracolul desfăşurării pe spaţii 
atât de mari a unor forţe atât de mici, îşi află, într-un fel, corespondenţa şi în arta 
militară a sfârşitului veacului trecut, ca şi în arta militară dominată de computer. 

Este foarte important ce facem azi, dar mult mai important este ce facem 
pentru mâine. Toate armatele din lume privesc în viitor, se pregătesc pentru viitor. 
Deşi nu le vine prea uşor, întrucât, se ştie, armatele sunt instituţii foarte puternice, 
statornice şi, deci, conservatoare. Nimeni nu rămâne însă pe loc. Depinde, desigur, 
cum se merge înainte, de unde se porneşte şi pe ce drum se apucă. În general, o 
armată, în doctrina sa de luptă, îşi ia ca suport experienţa ultimului mare război la 
care a participat. Exemplele sunt numeroase. Aproape că nu există excepţii în istoria 
armatelor. Evident, nu cu o astfel de doctrine se câştigă războiul, ci cu elementul 
de noutate, de inovare și de creație, cu forța inteligenței exprimată în structuri, 
procese și acțiuni pe măsură. Mai exact, în adaptarea principiilor războiului la noile 
condiționări. În alcătuirea și modernizarea structurilor şi în pregătirea armatelor, 
trebuie să fie introduse elemente care țin de războiul viitorului, de filosofia totdeauna 
aspră a confruntărilor militare în viitor. Or, trebuie s-o recunoaştem, tendinţele noi îşi 
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fac loc cu greu, iar atunci când îşi fac loc, cele mai multe dintre ele sunt, de regulă, 
imitaţii sau reamintiri. Și nici măcar imitații sau reamintiri... creative.

De aceea, a proiecta în viitor structurile forţelor de acţiune rapidă, rolul şi 
locul lor în cadrul armatelor, precum şi elemente ale doctrinei acestora, este destul de 
dificil şi nu se poate face decât cu oarecare aproximaţie. 

Strategia întrebuințării forţelor de acţiune rapidă reprezenta, în arta militară, în 
primii ani ai acestui secol, când a fost scris acest text, ca argument la o carte – Strategia 
acțiunilor rapide –, un element de avangardă, un factor de progres. Nu singurul, dar 
unul foarte important. De atunci, multe s-au schimbat. NATO și-a constituit propria 
sa forță de reacție rapidă – NRF –, Uniunea Europeană și-a constituit și ea o structură 
asemănătoare, dar pentru misiuni complementare Alianței, de tip Petersberg și nu 
numai etc. Factorul de cea mai mare importanță în evaluarea capacităţii de luptă a 
unei armate este și va fi din ce în ce mai mult dinamismul, capacitatea de acțiune 
rapidă și de reacţie promptă. Acesta este și motivul pentru care conceptul de acțiune 
preemptivă – ca formă ofensivă legitimă a apărării – a căpătat consacrare și susținere 
în primii ani ai acestui secol. Probabil că, în acest domeniu, se vor atinge performanţe 
incredibile, ajungându-se la posibilitatea unei reacţii instantanee. Oricum, apreciem 
că şi în viitor competiţia acţiune-reacţie va compacta tot efortul teoriei şi practicii 
militare pe un culoar din ce în ce mai îngust și mai rapid, ca un fel de tunel de 
vânt al artei militare pentru epoca hipersonică. Va fi, poate, o reeditare a unei vechi 
confruntări între blindaj şi proiectilul antiblindaj, între blindate şi antiblindate, între 
poziţie şi mişcare, între acțiune și reacție, diferența dintre ele estompându-se, ca în 
bătălia de întâlnire de odinioară.

Toate armatele din lume îşi proiectează, deci, viitorul. A existat, în 2002, 
conceptul „Armata 2010”, adoptat şi de Armata României, dar şi conceptul 
„Infanteristul 2010”, ca să luăm doar un exemplu. Ce s-a ales de aceste concepte știm, 
iar războiul din Siria, crearea noilor avioanelor invizibile americane, F-22 Raptor și 
F35, avion cu decolare și aterizare verticală, proiectat și construit în trei variante, 
proiectarea și realizarea primilor vectori hipersonici – arme, rachete, avioane etc. 
– confirmă noul trend. Ştim cu toţii că infanteristul anului 2010, spre exemplu, are 
o cască performantă, din compozite, cu dispozitiv de vedere pe timp de noapte, cu 
posibilităţi de a vizualiza şi evalua, prin intermediul unui computer, câmpul de luptă 
în spaţiul său de responsabilitate, cu sistem GPS etc. Este o cască asemănătoare cu 
cea a pilotului de pe supersonic, dotată cu toate utilităţile necesare infanteristului. 
Dar el tot mai cară o raniță de 50 de kilograme. Dar întrebările se continuă. Ce 
bătaie şi ce eficienţă va avea, în anul 2020 sau în 2050, spre exemplu, armamentul 
individual? Ce arme de infanterie se află acum pe planşeta creatorilor de armamente 
de înaltă precizie? Ce sisteme de arme vor fi necesare pentru războaiele viitorului? 
Pe unele le ştim, pe altele nici măcar nu îndrăznim să le bănuim.

Aceleaşi întrebări – şi multe altele – se pun şi pentru structurile de reacţie 
rapidă. În primele decenii ale mileniului trei, forţele de reacţie rapidă sunt deja mai 
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suple, mai performante și mai puţin numeroase, dar și, în mare parte, extinse și chiar 
contopite cu alte structuri absolut necesare noului val: structuri de forțe cibernetice, 
structuri de forțe spațiale și chiar componente capabile să acționeze complex în 
cognospațiu.  

Lucrurile ar trebui privite cel puţin din două perspective:
- din perspectiva evoluţiei forţelor de acţiune (reacţie) rapidă ale armatelor 

naţionale;
- din perspectiva evoluţiei forţelor de acţiune (reacţie) rapidă internaţionale sau 

aparţinând unor forţe armate ala unor structuri internaţionale (Forţa de Reacţie Rapidă 
a Uniunii Europene număra, în 2003, inițial, vreo 60.000 de oameni, spre exemplu, 
iar Forța de Reacție Rapidă a NATO este nu doar operațională, ci și desfășurată). 
Acestea, la rândul lor, depind de o mulţime de factori care ţin de evoluţia raporturilor 
între ţări, de geografia zonelor tensionate, de sursele de conflict,  de ameninţările,  
riscurile şi  sfidările existente şi de evoluţia lor.

Și, totuși, ceea ce se întâmplă azi parcă a mai fost cândva... 
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  Paul AELENEI

Abstract

În perioada anilor 1869-1918, prin așezarea ei geostrategică, la care 
se adaugă formele de relief în care este amplasată, Tabăra de la Furceni a 
asigurat armatei române suportul necesar atât pentru efectuarea de exerciții 
și manevre militare, cât și pentru încartiruirea trupelor care au luptat în 
Primul Război Mondial pe malul stâng al râului Siret. Personalitățile politice 
și militare care au activat în această tabără, numărul și anvergura exercițiilor 
și manevrelor militare desfășurate aici, succesul trupelor pe câmpul de 
luptă atât în Războiul de Independență al României, cât și în Primul Război 
Mondial, demonstrează în mod clar eficiența acesteia.  

Cuvinte-cheie: Tabăra de la Furceni, Războiul de Independență al României, 
Primul Război Mondial, Carol I, spionaj, Republica de la Ploiești, Armata a 
IV-a Rusă.  

Summary

During the years 1869-1918, by its geostrategic settlement, with the 
addition of the relief forms in which it is located, the Furceni Military Camp 
provided to the Romanian army the necessary support both for combat exercises 
and military manoeuvres, as well as for quartering troops that fought during 
the First World War on the left bank of the Sereth river. The political and 
military personalities, who have worked in this camp, the number and extent 
of military exercises and manoeuvres deployed here, the success of troops on 

TABĂRA MILITARĂ DE LA FURCENI 
ÎN PERIOADA 1869-1918

Partea a II-A – Manevrele Militare

THE MILITARY CAMP FROM 
FURCENI DURING 1869-1918
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the battlefield in both the War of Independence of Romania and World War I, 
clearly demonstrate its efficiency.

Keywords: Furceni Military Camp, The Romanian War of Independence, 
World War I, Carol I, Espionage, The Republic of Ploieşti, The Russian 
Fourth Army.

Manevrele din 1869
            

După inaugurarea taberei la 29 iunie 1869, activitatea în interiorul acesteia 
a continuat cu construirea barăcilor, finalizarea adăposturilor fiind 

necesară pentru regimentele ce urmau să vină de la București. În același timp, pe 
lângă activitățile administrative, au loc și exerciții militare menite să pregătească 
trupele pentru manevrele ce aveau să aibă loc în curând, sub directa supraveghere 
a domnitorului Carol. Manevrele militare cu un efectiv de 12000 de oameni, sunt 
manevre importante, de anvergură, ele fiind dificile chiar și în zilele noastre, nu 
doar în acea perioadă, așa că totul trebuia să fie pregătit în amănunt. Domnitorul 
urma să transmită un semnal pozitiv, atât în țară cât și în străinătate. Faţă de țară, 
el trebuia, în primul rând, să justifice sumele imense cheltuite pentru înființarea 
și întreținerea acestei tabere și, mai mult decât atât, trebuia să-și dovedească 
abilitățile administrative. Pe plan internațional, Carol avea datoria de a atrage atenția 
cancelariilor de la Paris, Viena, Sankt Petersburg și Stambul că națiunea română 
își consolida puterea militară, că începea să conteze din punct de vedere militar și 
politic. 

  
În diua de 20 Iulie, comandantul taberii esecută un marș militar de 20 
kilometri la 5 ore dimineața cu tote trupele din tabără întru’o singură colonă. 
Tot în acestă lună începură inspecțiunile administrative. Pe la finele lui Iulie 
regimentele 6 și 4 porniră la Bucuresci spre a înlocui regimentele 5 și 8 de 
line care trebuia să vie în tabără sa’și construie quartierele lor .Cu aceste 
doue regimente se complectă construcțiunea a 28 batalione de infanterie, 2 
batalione de geniu și un regiment de artilerie. La 7 August tabăra presenta 
ca construcțiune 28 batalione de infanterie, 2 batalione de geniu, 12 baterii 
de artilerie și 8 escadrone de cavalerie, deosebit de ambulanță și quartierele 
generale care erau terminate încă din Iulie.1

În luna iulie exercițiile militare din Tabăra de la Furceni s-au intensificat. 
Observăm că unele regimente, după terminarea instrucției, plecau pentru a face loc 
altora care veneau de la București. Acest du-te-vino al trupelor, evidențiază faptul că 
<?>  Ministerul de Resbel, Tabăra de la Furceni (pe Siret), Bucuresci , Tipografia Curții (lucrători asociați) Pasagiul 
Român, 1870, p.27.
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activitatea din Tabără intrase deja pe făgașul normal.  În luna august, când efectivele 
au fost pregătite pentru manevre, domnitorul s-a întors în Tabără.

În lune lui August trupele începură esercițiurile de linie, mai înteiu pe 
regiment apoi pe brigade și divisiuni. Comandantul taberii fiind și numit 
inspector general începu aceste inspecțiuni pe la 1 August cu batalionele 
formând corp. La 17 August se anunță venirea M.S. Domnitorului. Generalul 
Comandant întâmpină pe M.S. la podul Furceni unde M.S. merse direct la 
altar dinaintea frontului, ordonă să dea semnul de larmă, în urmă căruia 
trupele dupe 8 minute eșiră pe frontul de bandieră în ținută de campanie, 
gata de marș și în ordinea prescrisă prin dispozițiunea taberii. M.S. parcură 
frontul de bandieră și apoi într’unind pe șefii de corpuri dete ordinele pentru 
a două di. Dupe acesta M.S. intră în cuartierul princiar.2

Întâmpinarea domnitorului a fost făcută de către generalul Alexandru 
Macedonski, cel mai probabil la podul care făcea legătura dintre Furceni (astăzi 
Furcenii Noi, zona troiță) și localitatea Ciușlea, în direcția Focșani. Cu siguranță 
că podul șubred ,,de luntri și taraci (piloni n.n.) cu podele slabe” fusese reparat sau 
înlocuit de către Compania de pontonieri tocmai pentru ca domnitorul să poată trece 
în siguranță. Compania de pontonieri a fost înființată în anul 1867, sub comanda 
căpitanului Anton Berindei. Nu știm din ce material era făcut podul, cunoaștem însă 
faptul că, începând din 1869, pontonierii au început să renunțe la materialul de pod 
produs în Franța, și l-au înlocuit cu cel belgian, pe care îl considerau ,,mai ușor de 
manevrat, mai stabil și mult mai economicos în privința mijloacelor de transport 
folosite.“3 La Furceni, Compania de pontonieri s-a aflat sub comanda colonelului 
Manu, aceasta rezultând la data de 5 aprilie când a fost emis Înaltul Decret nr. 761, 
care prevedea înființarea Taberei, însă în luna august nu știm cine se afla la comanda 
companiei, deoarece colonelul devenise între timp ministru de război 4

A duoa di (18 august 1869 n.n.) M.S. esamina școla  de batalion în totă 
Infanteria, începând de la 7 ore dimineța. Tote trupele așteptau sosirea 
M.S. pe frontul de bandieră. M.S. alegea singur corpul sau batalionul care 
trebuia să facă esercițiu. M.S. comandă fie-cariu șef de batalion ce esamina 
mișcările ce avea să esecute.5 

După inspecția făcută de domnitor, fiecare ofițer și soldat știa exact ce are de 

2  Ministerul de Resbel, op.cit, p.28.
3  Locotenent colonel Vasile IONESCU, Istoricul pontonierilor brăileni, Revista Armei Geniu, Anul VIII,Nr.1(15)
Rîmnicu Vîlcea, 2008, p.56.
4  Dr.Luminita Giurgiu, Prima tabara de instrucție a armatei romane-Furceni, 1869, Calendarul  Tradițiilor Mili-
tare 2012, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2012, p.161.
5  Ministerul de Resbel, op.cit.,p.28.
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făcut și aștepta ordinul de începere. Manevra ce avea să înceapă, era împărțită în trei 
etape cu indicații clare de urmat, trupele fiind la dispoziția lui Carol.

Corpul principal se va pune în marș dupe un ordin special care se va da în 
momentul când avans-guarda va ieși din Tecuciu spre a se forma la dreptă 
șoseli în bătaie. Avant-guarda, eșind din Tecuciu se va acoperi de tirailorii 
dați de al 4 – a de vânători, spre a protege desfășurarea colonelor. Artileria 
avant-guardei va veni și se va forma la aripa dreptă. Corpul principal va 
înainta trecând prin Tecuciu și urmând strada spitalului și soseua. 

Spitalul districtului Tecuci era amplasat în locul în care astăzi se află Judecătoria 
Tecuci6 și fusese inaugurat la 17 noiembrie 1863, în casele Ecaterinei Malaxa prin 
contribuția prințului Nicolae Conache Vogoride, Costache Arhip, Alexe Atanasiu și 
Smaranda Cincu.7 Cel mai probabil, trupele au urmat drumul din Tabără spre Tecuci 
prin perimetrul ocupat, astăzi, de cartierul „Nicolae Bălcescu“ (fost Regina Maria).

     Mai nainte d’a porni dupe platou, se va forma: Regimentul 7 în colone 
de plutone din dreptă, Regimentul 3 în colona îndoită spre centru iar 
Regimentul 8 în colona din dreptă. Când corpul principal va ieși din Tecuciu, 
al 2 –a Batalion de vânători se va desfășura prin flancul drept al liniei duoe 
companii în tirialori avend duoe ca rezervă a lanțului; al 3 de vânători va 
desfășura asemenea desfășurarea colonelor. Artileria Corpului principal va 
rămânea înapoia posițiunei ce ocupă corpul principal în colona pe secțiuni. 
Artileria de rezervă va primi ordin să merga d’a dreptul din bivuac, fără a 
trece prin Tecuciu, pe platoul din stânga ce domină posițiunea inamicului, 
aflat între Ţigănesci și Tecuciu și va fi condusă pe acea posițiune de un oficer 
de Stat-major trimes într’adins, unde va sta mascată, până va primi ordin 
de a trage. Infanteria rezervei va urma artileriei de rezervă. Regimentul 
de vânători călări va sta mascat la eșirea Tecuciului iar Cavaleria rezervi 
va merge drept prin Tecuciu și se va forma în deratul vânătorilor călări. 
Escadronul de dorobanți va urma Artileria Corpului principal.  
   2-a Moment. Tirailiorii se retrag și linia, fiind descoperită, începe un foc 
de plotone regulat pe batalione într’acelasi moment, Artileria de reservă, 
ia posițiune și începe focul ast-fel ca să cruciseze focul cu artileria avânt-
gardei formată la drepta acestui corp, asupra inamicului ce se află dincolo 
de cotul Berladului. În același timp, Infanteria reservei, ce stă mascată pe 
platoul din stenga înderetul Artilaeriei de reservă, trece printre baterii și 
merge pe drumul cel mai scurt la flancul steng al liniei de batae, unde se 

6  Ştefan Andronache-Monografia orașului Tecuci, Editura pentru Literatură şi Artă «Geneze», Galați, 1999, 
p.354.
7  Ştefan Andronache, Tecuci-565 ani - Din 1435 si pana in 2000, http://www.tecuci.eu/wp-content/uploads/Te-
cuci-565.pdf, accesat la 06.07.2018.
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aședa oblic pe acesta linie, se opresce, se desfășura și deschide focul de voe.  
    3-a Moment. Focul infanterii înceteasă pentru tote batalionele aflate 
în stenga șoselei, care formesă în colone îndoite pe centru, și îndată dupe 
formațiune priimesc ordin a ataca cu baionetă în pas alergător. Infanteria 
reservi, formându-se asemenea în colone îndoite va ataca de uo dată cu 
Infanteria Corpului principal. Cavaleria ce adăsta în colona pe șosea, va 
porni în același timp în pas înainte. Când Infanteria a terminat atacul, 
Cavaleria  pune în trepăd spre a luă în goană pe inamicul ce se retrage 
în fugă, și se formesa în linie  dreptă șoseli dincolo de cotul Berladului. 
Vânătorii la drepta, călărașii la mijloc și dorobanții la stenga. Dupe ce s’a 
format în linie Cavaleria esecută uo șarjă cu tot frontului 400 m înainte. 
Cele-l-alte trupe stau înapoi în formațiunea în care se găsește. La semnalul: 
ascultați tote corpurile vor presente armă și musicile vor sună imnul iar șefii 
de corpuri se vor într’uni în jurul M. Sale dând repaos trupelor.8

Din spusele lui Bogdan Petriceicu Hașdeu, se pare că cel puțin aceste manevre 
de început nu au fost chiar atât de reușite, marele om de cultură fiind de părere că 
la Furceni ,,se făcură niște marșuri absurde de leghe fără repaus pe cea mai mare 
arșiță a verii, și unde nu s’a putut combina în curs de mai multe luni o singură 
revistă generală, după propria recunoaștere a răposatului Macedonsky !’’ 9 Cu 
toate acestea, ele au marcat începutul activității Taberei și începutul unei ere noi în 
modernizarea armatei române.

Spionaj la Furceni

Modificarea și îmbunătățirea legislației militare, achiziționarea de armament, 
muniție și echipamente militare, crearea unei Tabere permanente pentru instrucția 
soldaților și creșterea personalului militar, au atras atenția puterilor străine. Apariția 
articolelor în presa europeană despre inaugurarea Taberei de la Furceni a stârnit 
curiozitatea acestora. La granițele lor se năștea un stat nou, care își consolida, printre 
altele, puterea militară. Era firesc ca liderii politici și militari ai vremii să își dorească 
să știe cât mai multe despre ceea ce se întâmplă în Principate. Spionajul a reprezentat 
întotdeauna o preocupare a liderilor politici și militari, de-a lungul istoriei fiecare 
împărat, rege sau prinț a avut în slujba sa spioni pe care i-a trimis sub diferite 
acoperiri să culeagă informații. Unii dintre aceștia au ajuns și pe plaiurile mioritice. 
De exemplu, în 1866, la câteva zile după ce Carol devine principe, ajunge la București 
francezul Emile Picot, trimis de Napoleon al III-lea. El era consilier al principelui 
Carol și se implica atât în proiectele economice, educaționale și culturale, cât și în 
8  Ministerul de Resbel, op.cit.,p.32.
9  Bogdan Petriceicu-Hasdeu, Scrieiri literare, morale şi politice, Ediţie critice cu variante de Mircea Eliade, Tomul 
II, Bucureşti, Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II” 1937, p.230.
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intrigile de la palat, încercând astfel să influențeze unele decizii ale domnitorului.10 
Dar acesta nu este singurul spion care se afla atunci pe teritoriul țării.

La data de 1 august 1869, Comandamentul General din Transilvania a trimis 
către Ministerul de Război din Viena un raport prin care comunica informații primite 
,,de la un om de încredere“, despre taberele de la Tecuci și Furceni, la care se mai 
adăugau alte știri cu caracter militar din România. Aceste informații conțineau detalii 
despre starea de spirit față de principele Carol și față de amestecul Prusiei în unele 
probleme interne ale tânărului stat. Tot în acest raport se face referire la atitudinea 
populației față de inginerii prusaci care lucrau la șosele și calea ferată, aceștia 
având un centru la Tecuci. Raportul mai conținea informații despre proveniența 
armamentului și date despre generalul Macedonsky, colonelul Boteanu și colonelul 
Mano.11

Nu se știe cine era ,,omul de încredere’’, dar având în vedere că acesta avea 
acces la informații cu un nivel ridicat de confidențialitate, el cunoștea și date despre 
cei care se aflau la conducerea Taberei, putem lesne deduce că era vorba despre un 
ofițer superior care făcea parte din comandamentul acesteia. 

Tabăra de la Furceni și ,,Republica“ de la Ploiești

Se știe că primii ani de domnie ai lui Carol I au fost marcați de o profundă 
instabilitate politică. Din anul 1866 până în 1871, au fost schimbate nouă guverne, 
fiecare având o durată medie de șapte luni. Principala cauză o consituia atitudinea 
ostilă a unor agitatori liberali, care, după detronarea lui Cuza, nu se puteau împăca cu 
ideea că vor avea în fruntea statului un conducător ales pe viață și că acesta ar putea 
abuza de funcția sa. La 7/19 iulie 1870, izbucnește războiul franco-prusac, iar Carol 
I, cum era și firesc, nu a ezitat să-și manifeste încrederea în victoria Prusiei. Această 
atitudine sporește ostilitatea împotriva sa, dar oferă și o ocazie pentru detronarea lui, 
mai ales în cazul în care Prusia pierdea războiul. Așadar, liberalii radicali au pus la 
cale mazilirea domnitorului. Pentru aceasta au organizat câteva centre la București, 
Ploiești, Pitești, Buzău și Craiova din care să pornească acțiunea de înlăturare a lui 
Carol. Însă, pentru o acțiune de o astfel de anvergură, complotiștii nu puteau acționa 
doar prin proteste în presă sau în stradă, ci aveau nevoie de forță, adică de sprijinul 
armatei. Pentru aceasta, i-au atras în joc și pe ofițerii din Tabăra de la Furceni, la doar 
un an de la inaugurarea acesteia de către domnitorul Carol. Trupele din Tabără, care 
numărau câteva mii de soldați, ar fi trebuit să pornească spre București și să susțină 
militar acțiunea. Așa cum era de așteptat, ofițerii de aici au abordat situația din punct 
de vedere militar și au solicitat amânarea acțiunii, dorind mai întâi să afle rezultatul 
războiului franco-prusac. Candiano Popescu, unul dintre liderii rebeliunii nu mai 
10  Simona Lazar, Un spion francez al lui Napoleon al III-lea la curtea lui Carol I, https://jurnalul.antena3.ro/spe-
cial-jurnalul/un-spion-al-lui-napoleon-al-iii-lea-la-curtea-lui-carol-i-597014.html, accesat la 06.07.2018.
11  Serviciul Arhive Nationale Istorice Centrale, Biroul Arhive Feudale, Inventar, Colectia de Filme R.F.G., Anii 
1279-1944, Bucuresti, fără an si tipografie, p. 40.
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are răbdare și declanșează acțiunea, care eșuează lamentabil din cauza lipsei de 
coordonare, devenind, ulterior, subiect al comediilor lui Caragiale. Varianta de mai 
sus a refuzului de implicare a ofițerilor de la Furceni este cea mai vehiculată, având 
cumva un iz oficial. Există însă și voci care susțin o altă versiune a neimplicării, mai 
puțin cunoscută, care afirmă că «ofițerii de la Furceni erau tare ,,obosiți’’ după o 
agapă reușită cu vin și dame ».12 

Protestul căruțașilor din gara Tecuci

Tabăra de la Furceni a fost întotdeauna dependentă de produsele și serviciile 
oferite de localnicii din Tecuci și din localitățile învecinate. Procurarea pâinii și a 
cărnii, a furajelor pentru cai, dar și a unor servicii sanitare, se făcea din această zonă. 
Între timp, apare un element nou, un serviciu de care armata avea nevoie: transportul. 
În 1870, a fost deschisă linia Galați - Tecuci, iar în 1872, la data de 13 septembrie, 
este inaugurat tronsonul de cale ferată Tecuci-Mărășești, care făcea legătura între 
Galați și Roman.13 Unii soldați erau aduși cu trenul până la Tecuci, iar de aici erau 
transportați cu carele, trase în general de boi, până la Furceni. Se pare că lucrurile nu 
mergeau întotdeauna la modul ideal și că uneori mai apăreau probleme între localnici 
și militarii care aveau nevoie de transport. De exemplu, la data de 13/25 decembrie 
1875, prefectul de Tecuci oferă explicații într-o scrisoare adresată ministrului de 
interne, Lascăr Catargiu14, cu privire la un incident care tocmai avusese loc în gara 
din oraș. Este vorba de un grup de căruțași care au refuzat transportul bagajelor 
militare la Tabăra de la Furceni, și care încercau să îi convingă și pe ceilalți colegi 
de breaslă să le urmeze exemplul. Nu există informații clare, despre motivul care 
a stat la baza acestui protest, însă, având în vedere faptul că era o iarnă grea, cu o 
vreme capricioasă, cu viscol și o situație în care este evidențiată graba militarilor de 
a ajunge la Furceni, putem crede că acei căruțași ar fi dorit să fie plătiți mult mai mult 
decât li se oferise, lucru care nu s-a întâmplat. Poliția a trebuit să ia măsuri împotriva 
celor care au protestat, motivele fiind prezentate mai jos, în scrisoarea prefectului :  

             Domnule Ministru, 
 Pentru a vă pute<a> informa mai bine de împrejurările faptelor atribuite 
polițaiului acestui orașu, Dlui Dumitru Ionescu, de către indivizii notați în 
ordinul Domniei Voastre nr.19219 din 5 ale curentei, 
 Am ono<a>re a vă triimite anecsat aice copie întocmai după adressa 

12  Din minciună în minciună după 150 de ani de minciună (1)
http://politeia.org.ro/magazin-istoric/din-minciuna-in-minciuna-dupa-150-de-ani-de-minciuna-
1/18029/#comments, accesat la 19.06.2018.
13  Dr. Dan Mihăilescu, Tecuciul in memoria documentelor și a oamenilor,Amintirile unui absolvent al Liceului 
,,D.A. Sturdza, Editura Transilvania Expres, Brașov, 1998, p.69
14  Constantin Gheorghe, Miliana Șerbu, Miniştrii de interne (1862 – 2007) – mică enciclopedie –Editura Ministe-
rului Internelor şi Reformei Administrative, București, 2007, p.51.
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sub nr.4357 și, totuodată, vă supunu la cunoștință, Domnule Ministru, că 
pe candu trupele erau concentrate aice pentru manevrare, timpul fiindu 
fo<a>rte greu urmat de viscolul cunoscut [din luna octombrie 1875 n.n.] 
și Domniei voastre, interesul reclamă imperios mai multe cari cu boi 
pentru transportarea din orașu, la Tabăra Furcenii, a bagajiloru militare 
care st<ă>teau afară espuse stricăciunei; și dintre toți cărăușii adunați 
la Poliție, unde se aflau și trupele așteptând care, numai reclamanții pe 
lângă opunerea ce arată // de a face asemenea transportu pentru care li s-au 
oferitu plata reglementată de cătră șefii corpuriloru, ceiace au și primitu, 
dar apoi invită și pe ceilalți cărăuși de a se opune, încât polițaiu văzând așia 
rezistență din partea numițiloru reclamați, și că să evite orice tulburare la 
care s-ar fi putut da locu, au fostu forsatu de a-i separă de ceilalți într-una 
din odăile Poliției până la pornirea bagajeloru. 
 Prin urmare, în facia (!) acestora chiar și a constatarei Dlui procurore care 
singuru o recuno<a>sce greaua posițiune în care se afla atuncia polițaiul 
din causa timpului și a reclamărei trupelor de a se transporta imediat 
bagajele, rămâne ca să binevoiți a aprecia. 
 Binevoiți, vă rog, Domnule Ministru, a priimi assigurarea pre osebitei mele 
considerațiuni. 
 Prefect, Ursache 
 Director, A. Popovici 
 Domniei Salle, 
 Domnului Ministru de Interne15

Trebuie menționat faptul că în Tecuci există astăzi două gări, iar în cazul de 
față, este vorba de Gara de Sud, cunoscută și sub numele de Gara Mare. Doi ani mai 
târziu, în 1877, soldații Regimentului 10 Dorobanți-Putna, se vor îmbarca în trenuri 
din această gară și vor pleca spre Bulgaria, unde se vor remarca prin acte de vitejie 
în luptele pentru cucerirea Plevnei.16

Războiul de Independență 

De la înființarea Taberei din anul 1869 și până în 1877, la începerea Războiului 
de Independență, în Tabăra de la Furceni au fost instruite zeci de regimente, 
batalioane, brigăzi și escadroane, toate acestea însumând mai multe zeci de mii 
de oameni. Multe dintre acestea au fost relocate ori au intrat în compunerea altor 
unități militare, schimbându-și denumirea sau chiar specificul armei, îngreunând 
urmărirea activității acestora pe parcursul anilor. Cu toate acestea, mergând pe firul 
15  Ștefan Andronache, Tecuciul în documente și publicații, De la 1 septembrie 1435 la 31 decembrie 1900, Editura 
GraphoPress, Tecuci, 2015,  p. 413.
16  Ştefan Andronache- Tecuci-565 de ani de istorie, http://www.tecuci.eu/wp-content/uploads/Tecuci-565.pdf., Ac-
cesat la 05.08.2018.
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evenimentelor, am descoperit câteva dintre primele regimente, batalioane și brigăzi, 
care au fost instruite la Furceni și care au adus o contribuție importantă în luptele din 
cadrul acestui război.  

Un prim exemplu în acest sens îl constituie Regimentul 1 Roșiori, care 
a luat ființă la 1 septembrie 1869, în Tabăra de la Furceni. Doi ani mai târziu, în 
1871, denumirea acestuia va fi de Regimentul 2 Roșiori. În timpul Războiului de 
Independență soldații acestui regiment au luat parte la luptele de la Plevna, Grivița 
și Vidin.17

De asemenea, în luptele de pe teritoriul bulgar, au acţionat regimente din 
cadrul Diviziei a IV-a, unitate care se afla la Focșani și ale căror efective au fost 
instruite în această Tabără. Componența diviziei și denumirea regimentelor, în 1877, 
era diferită de cea din 1869, atât ca număr cât și ca structură organizatorică. La 16 
iulie 1877, primele sale efective, aflate sub comanda colonelului Roznoveanu, au 
trecut Dunărea pe la Nicopole.18 

După trecerea Dunării, până la începerea atacurilor asupra redutelor din 
Plevna, soldații și ofițerii acestei divizii au desfășurat diverse acțiuni în zonă, alături 
de trupele ruse. Mai târziu, după aproximativ cinci luni de lupte, la 10 noiembrie 
17  Batalionul 1 Instructie Olt, https://www.b1i.forter.ro/istoric, Accesat 19.07.2018.
18  Războiul de independenţă al României, https://ro.metapedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_de_
independen%C5%A3%C4%83_al_Rom%C3%A2niei, Accesat 19.07.2018.
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1877, generalul turc Osman-pașa a fost rănit și a capitulat necondiționat în fața 
colonelului Mihail Cristodulo Cerchez, comandantul Diviziei a II-a. Ca o paranteză, 
colonelul Cerchez, este și el unul dintre ofițerii care au luat parte la exercițiile 
militare din Tabăra de la Furceni, unde, la data de 23 august 1869, a fost înaintat la 
gradul de colonel și numit comandant al Regimentului 4 Linie, drept recunoștință 
pentru conștiinciozitatea profesională de care a dat dovadă în cadrul exercițiilor 
militare desfășurate în această tabără19. Revenind la  capitularea lui Osman-pașa, 
precizăm că acesta a dorit să predea simbolic sabia, colonelului Cerchez, însă acesta 
a refuzat, sabia fiind primită de generalul rus Ganetski.20 Odată cu Osman-pașa, au 
mai capitulat 10 generali, peste 130 de ofițeri superiori, 
2000 de ofițeri inferiori și aproximativ 40 000 de soldați.21 

Manevrele militare din 1882

Ani de-a rândul, manevrele militare au continuat la Furceni și în împrejurimi, 
ridicând nivelul de pregătire al ofițerilor și soldaților care erau încartiruiți în această 
tabără. Din când în când, regele însuși lua parte la astfel de exerciții militare. Unul 
19   Col. (rtg.) Constantin Chiper, Magistrat pensionar Nicolaie Mihai, maior (rtg.) Mircea Fitcal, Omagiu eroilor 
judetului Vaslui, Editura Sfera, Bârlad, 2016, p. 26.
20  Florin Constantiniu, O istorie sincera a poporului roman, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 1997, p. 241
21  Centrul de Studii și Cercetări de Istorie și Teorie Militară, Istoria Militară a Poporului Român, Editura Militară, 
București, 1987, p. 611
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dintre acestea a avut loc în toamna anului 1882. Efectivul trupelor a fost împărțit în 
două tabere adverse : Corpul de Nord și Corpul de Sud, celui de al doilea urmând a 
i se alătura divizia mixtă de la Galați. 

În ziua de joi, 30 septembrie 1882, la orele 8 dimineața, regele Carol a pornit 
cu trăsura până la Movilenii de Jos, însoțit de toată suita sa și de generalul Slăniceanu, 
care, la vremea respectivă, era șeful Statului Major General. Pe lângă aceștia, se mai 
adăugau și oficiali ai misiunilor străine de la București. După ce regele a încălecat, 
a mers la bateriile din fața Corpului de Nord, care trebuia să înceapă acțiunea. 
Conform planului de luptă, Corpul de Nord, compus din două divizii, a venit pe valea 
Bârladului pentru a trece Siretul între Mărășești și Gura Bârladului, apoi trebuind să 
se îndrepte spre Focșani. Corpul de Sud, care era compus la rândul sau din două 
divizii de infanterie și una de cavalerie, se afla la Putna și avea dispoziție de a trece 
Siretul. La rândul sau, Corpul de Nord, care avea intenția de a trece la Furceni, și-a 
trimis prima divizie în aceasta direcție. Cu cea de a două divizie a împrăștiat forțele 
corpului de Sud la Movilenii de Sus și de Jos, hărțuind inamicul la punctul de trecere. 
Apoi, Corpul de Sud și-a trimis prima divizie la Biliești-Vrancea, iar cea de a doua 
divizie spre Furceni, cu scopul de a opri trecerea Siretului. Între timp, la Galați, 
s-a dat dispoziție ca divizia mixtă de acolo să vină pe calea ferată cu scopul de a 
desfășura o acțiune pe malul stâng al Siretului. 

În cele din urmă, lupta a fost începută la Furceni și Movileni de către Corpul 
de Nord. Între timp, divizia mixtă de la Galați trece Bârladul, în dreptul localității 
Blăjeri, și sosește prin Umbrărești, atacând pe flanc divizia din Movileni. În același 
timp, divizia I-a a Corpului de Sud, traversează în grabă Siretul pe un pod de 
pontoane și va ataca pozițiile Corpului de Nord în satele Movilenii de Jos și de Sus. 
Această divizie nu a avut capacitatea de a rezista pe poziții împotriva celorlalte două, 
și s-a retras luând poziție succesiv la lizierele de la pădurea Movileni, retrăgând 
în același timp și prima divizie, care se afla la Furceni, pentru a face joncțiunea la 
ieșirea din pădure, în apropiere de Tecuci, intenționând să păstreze o distanță mare 
față de diviziile Corpului de Sud. În cele din urmă, Corpul de Nord, se retrage spre 
Tecuci vrând să câștige zonele înalte dintre Nicorești și Țigănești, poziții defensive, 
însă dintr-o dată divizia de cavalerie a Corpului de Sud cu două baterii de cavalerie 
călăre, a  înconjurat pădurea Movileni dinspre est și a executat un atac diagonal în 
flancul Corpului de Nord. Aceasta neavând suficientă cavalerie cu care să-și poată 
proteja flancul atacat, a format un flanc compus dintr-o brigadă și două baterii de 
care, făcând front în acea parte, alcătuind careuri susținute de artilierie oprind atacul 
cavaleriei. 

În aceasta situație Corpul de Nord și-a putut continuă retragerea. Celelalte 
două divizii ale Corpului de Sud, care atacaseră la Movileni, au debușat pe platoul 
Furcenilor, făcând joncțiunea cu cea de a două divizie, care, văzând retragerea 
inamicului la Furceni, a trecut Siretul, trimițând cavaleria pentru a păstra contactul 
cu inamicul. Seara, Corpul de Sud și divizia mixtă de la Galați, divizia de cavalerie au 
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bivuacat la Tecuci, iar Corpul de nord la Țigănești. Manevra a durat 6 ore, mișcările 
trupelor făcându-se cu multă unitate și concordanță. Pe la orele 4 ale după amiezii, 
regele s-a întors călăre la Tecuci, unde la ora șase și jumătate a luat masa împreună 
cu oficialii străini și notabilitățile orașului, apoi au mers împreună pentru a asista la 
o reprezentație de teatru.22    

Manevra a fost prezentată cititorilor ca fiind o operațiune de anvergură și de 
succes, însă în propriul jurnal, regele și-a notat pe scurt propriul punct de vedere, mai 
apropiat de realitate :

Manevre la Movileni-Furceni 
 Ora 7¾ plecat la Movilenii de Sus, vreme minunată, ora 9 acolo, încălecat. 
Corpul de Nord, sub generalul Rcovita, pe poziții. Divizia din Galați 
mărșăluiește încoace, pentru a ataca pe flanc Corpul de Nord. Corpul de 
sud traversează Siretul pe un pod de pontoane și avansează spre Tecuci, 
Corpul de Nord se retrage. Acțiune puțină, enorm de cald. Ora 3½ terminat 
manevră. Înapoi la Tecuci. Ora 6½ cina, iar seara mică reprezentație în 
grădină. 23

Manevrele au continuat în Tabăra de la Furceni și în anii următori, pregătirea 
trupelor făcându-se cu exerciții comune sau doar batalioanele singure. De exemplu, 
între anii 1898-1903, Regimentul 2 Roșiori a luat parte la manevre și exerciții militare 
în mai multe zone ale țării, printre care și la Furceni, sub comanda colonelului 
Alexandru Cerchez.24 

Primul Război Mondial 

Tabăra de la Furceni și-a continuat activitatea, de-a lungul anilor având o 
importanță deosebită atât prin amplasamentul ei geografic, cât și prin capacitatea sa 
de cazare. În timpul Primului Război Mondial, aici au fost încartiruiți soldații Armatei 
a IV-a Ruse. Este bine cunoscut faptul că până la începerea revoluției bolșevice, 
Armata Imperială Rusă a avut un rol deosebit în Primul Război Mondial. La intrarea 
României în acest conflict, armata țaristă avea deja în desfășurare Ofensiva Brusilov, 
pe teritoriul Ucrainei. Această ofensivă a fost una dintre cele mai sângeroase bătălii 
din istoria conflagrației amintite, fiind considerată una dintre cele mai importante 
victorii ale aliaților și cea mai dezastruoasă înfrângere a Armatei Austro-Ungare. 
Cu toate că rușii își concentraseră forțele în zona respectivă, doar în anul 1916 au 
trimis în România circa 50000 de soldați. Anul următor, numărul soldaților ruși de 
pe teritoriul României se ridica la aproximativ 500000. Au fost trimise corpuri de 
22  Monitorul Oficial al Romaniei, No.152, Duminica, 3(5) Octombrie 1882, p.2674.
23  Carol I Al Romaniei, Jurnal,  Vol.I 1881-1887, Editura Polirom, Bucuresti, 2007, p.175.
24  Col.(r)Constantin Chiper,Cronica militara a judetului Vaslui, Iaşi, Editura PIM, 2012,p.98.
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armată, cum ar fi: Armata Rusă a Dunării la București, un alt corp de armată în 
Dobrogea, urmat de armatele a IV-a, a VI-a, a VIII-a și a XI-a. În luna iulie a anului 
1917 a fost declanșată Ofensiva Kerensky. Linia acestui front începea din Golful 
Riga, continua pe linia Carpaților și se încheia în Delta Dunării. În cadrul acestei 
ofensive a acționat și Armata a IV-a. 

Dintre unitățile operative ruse menționate mai sus, ne vom concentra atenția 
supra Armatei a IV-a Ruse, deoarece aceasta a fost instalată în Tabăra de la Furceni 
şi în Tecuci. Armata a IV-a Rusă a fost comandată de Alexandr Franțevici Ragoza, un 
general-locotenent originar din Ucraina. Armata a IV-a Rusă a fost înființată la data 
de 2 august 1914 și a avut cartierul general în districtul militar Kazan. Era formată 
din Corpul de grenadieri, Corpul XIV Armată, Corpul XVI Armată și Corpul III 
Armată Caucaz. În 1917, acesteia i s-a alăturat și Corpul 8 Armată. Pe frontul din 
România a activat începând din decembrie 1916 și până la începutul anului 1918.25

Armata a IV-a Rusă a luptat alături de armata română în mai multe zone, 
dintre care menționăm câteva în rândurile ce urmează.  În 1917, Armata a IV-a Rusă 
a desfășurat acțiuni ofensive împreună cu Armata I-a Română în zona Nămoloasa și 
la Mărăști alături de Corpul II Armată. Trebuie subliniat faptul că, la data de 24/11 
iulie, rușii au cucerit dealul Momâia și satul Voloșcani. Ofensiva armatei ruse a fost 
oprită a doua zi de generalul rus Kerinsky, printr-o telegramă trimisă generalului 
Şcerbacev, prin care ordonă armatei ruse încetarea tuturor acțiunilor ofensive. 
Această măsură era luată în principiu pe fondul agitațiilor bolșevice, care aveau loc 
printre soldații aflați pe linia frontului.26 

Se pare că, în afară de corpurile de armată menționate mai sus, ulterior s-au 
mai adăugat și altele, cum ar fi Corpul 7 Armată Rus, în care a slujit ca preot militar, 
poetul Alexei Mateevici. Cu această ocazie, el s-a deplasat în zonele învecinate taberei 
pentru a-și face datoria de preot, ocazie cu care a intrat în contact cu notabilitățile 
din zonă. Despre aceasta îi scrie soției sale că a fost bine primit la Tecuci, în casa 
lui Iancu Demetriade, tatăl celebrului pianist Alexandru Demetriad, care avea și un 
conac în pădurea de la Movileni, aproape de tabără. Mateevici a slujit în mai multe 
biserici la Tecuci, Movileni și Furceni. Chiar dacă preotul-poet nu era tot timpul pe 
linia frontului, activitatea sa nu a fost una lipsită de pericole. Într-o scrisoare trimisă 
soției sale, scria : ,,Am fost nevoit să slujesc peste tot : și în corturi, și în aer liber 
și în locuri nepericuloase și sub focul armelor. Într-una dintre bisericile în care am 
slujit (Sf. Voievozi Mihail și Gavriil din Movilenii de Sus, n.n.), după plecarea mea 
de pe poziție, un proiectil greu de proveniență germană a căzut chiar în pristol și a 
distrus altarul și o parte din biserică’’.� Câteva luni mai târziu, la 24 august 1917, 

25  4th Army (Russian Empire), https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo
6uco/wiki/4th_Army_(Russian_Empire).html, Accesat la 18.07.2018.
26 Florin Cristescu, Bătălia de la Mărăști. «Prima victorie adevărată din istoria armatei române moderne», 
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/batalia-de-la-marasti-prima-victorie-adevarata-din-istoria-arma-
tei-romane-moderne?fb_comment_id=1450407578384932_1451586508267039#f260b01338c4ab4, Accesat la 
18.07.2018.
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preotul poet trece la cele veșnice, fiind răpus de tifos, boală pe care se pare că ar fi 
contactat-o în tranșeele din preajma Mărășeștilor, unde începuse să scrie şi poezia 
,,Limba noastră” care, în 1995, a devenit imnul Republicii Moldova. Se cuvine să 
amintim că, la data de 15 septembrie 1917, a fost bombardată și biserica din satul 
Furceni, astăzi Furcenii Vechi, deoarece turla acesteia fusese folosită de militarii 
români ca punct de observație peste râul Siret.

La sfârșitul anului 1917, Armata a IV-a Rusă își avea cartierul general la 
Bacău.  După Revoluția din Octombrie, Armata a IV-a Rusă s-a retras de pe teritoriul 
României și a fost desființată. Ucraina s-a desprins de Rusia, generalul Alexandr 
Franțevici Ragoza devenind ministru al apărării în tânărul stat, opunându-se invaziei 
bolșevice. În anul 1919, rușii ocupă Ucraina, iar Ragoza a fost capturat la Odessa și 
executat.

Concluzii

Așezarea Taberei aproximativ în mijlocul Vechiului Regat, pe un teren drept, 
învecinat cu o pădure dar și cu un râu important, a avut un rol deosebit atât în 
construirea cât și în folosirea ei în mod eficient de către trupele instruite aici. În aceste 
condiții, Tabăra de la Furceni a asigurat armatei române, în perioada 1869-1918, 
suportul necesar pentru pregătirea trupelor, punând la dispoziția acestora cazarea și 
spațiul necesar desfășurării manevrelor și exercițiilor militare comune între arme sau 
separat, pe regimente. 

O bună parte dintre trupele instruite aici, în special cele aparținând Diviziei 
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a-IV-a, au participat la bătăliile din Războiul de Independență, contribuind la 
câștigarea acestuia. Prin dimensiunea ei impresionantă, aproximativ 32 kmp, dar 
și prin capacitatea ei de cazare, de până la 20000 de oameni, Tabăra a asigurat 
încartiruirea simultană a mai multor regimente aparținând unor arme diferite, care 
au putut efectua exerciții comune. 

În ceea ce privește capacitatea de încartiruire, aceasta a atins apogeul în timpul 
Primului Război Mondial, când, pe lângă trupe ale armatei române, a fost campat 
aproape întregul efectiv al Armatei a IV-a Ruse. 

Tabăra de la Furceni a jucat un rol deosebit în pregătirea și modernizarea 
armatei române, având o contribuție importantă atât în Războiul de Independență cât 
și în cel de Reîntregire, în lupta pentru afirmarea idealurilor de libertate, unitate și 
neatârnare ale neamului nostru. 
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Rezumat

Activitatea comunității științifice este cheia pentru dezvoltarea ființei 
umane. Științele academice reprezintă bucăți ale puzzle-ului pentru a  înțelege 
și, ulterior, pe baza cercetărilor ample, a cunoaște psihismul ființei umane. 
Calitatea de liber arbitru este îndeplinită de  către orice ființă umană 
pe percursul vieții sale. Stiința metapsihică  contribuie la înțelegerea și 
cunoașterea legăturii dintre ființele umane, clasificate în neamuri pe Pământ, 
și Marele Creator al Universului. Destinul ființei umane este guvernat prin 
Legea Consecințelor – cunoscută sub numele de Karma. Articolul își propune 
să prezinte repere de bază pentru a analiza structura de bază a ființei umane.

Cuvinte-cheie: liberul arbitru, ființa umană, psihism, metapsihică, cunoaștere, 
Marele Creator al Universului, Karma

Abstract 

The activity of the scientific community is the key for human being to 
evolve.  Academic sciences are the pieces of the puzzle to understand and then, 
on the basis of extensive research, to know the psychism of the human being. 
The quality of free will is fulfilled by every human being throughout his life. 
Metapsychics science contributes to the understanding and knowledge of the 
connection between the human beings, classified in different nations on Earth, 
and the Great Creator of the Universe. The destiny of the human being is 
governed by the Law of Consequences – known as the Karma. The article aims 
to present basic benchmarks to analyse the basic structure of the human being.  

Keywords: free will, human being, psychism, metapsychics, knowledge, 
Great Creator of the Universe, Karma  
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LIBERUL ARBITRU ȘI FIINȚA UMANĂ

FREE WILL AND HUMAN BEING
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„Cereți și se va da vouă; căutați și veți afla;  
bateți și se va deschide vouă”2 

Cunoașterea reprezintă puterea nemărginită a evoluției omenirii. 
Comunitatea științifică și academică a încercat, de-a lungul timpului, să 

găsească răspunsuri la întrebările: Ce este ființa umană? Care este natura (esența) 
ființei umane? De ce ne naștem? De ce murim și ce este dincolo de moarte? Există 
reîncarnare? Care este misiunea ființei umane pe Pământ? Care sunt treptele 
evoluției ființei umane? Ființele umane sunt singura specie din Univers? Există 
viață și pe celelalte planete?ș.a. 

Comunitatea științifică a găsit o parte din răspunsuri sau, cel puțin, au fost găsite 
căile spre aflarea acestora. Însă, comunitatea științifică s-a axat mai mult pe studierea 
părții materiale, utilizând științe precum fizică, chimie, biologie, matematică, dar și 
a acțiunilor psihicului3 uman prin științe precum psihologie, sociologie, filosofie, 
artă, muzică ș.a., în detrimentul părții care face legătura între ființa umană și puterea 
dumnezeiască – partea spirituală studiată de științele vechi precum religie – prin 
vechile scrieri și manuscrise, știința metapsihică, istoria religiilor, elemente de 
teosofie, dogmatică, misiologie și ecumenism ș.a. Aceste științe completează calea 
spre cunoașterea adevărată. Prin urmare, cercetătorii științifici au aflat doar o mică 
parte din răspunsurile care au frământat omenirea încă de la începuturile sale. 
 

1. Omul și Dumnezeu – scurtă abordare conceptuală

Ființa umană, luată în mod separat, reprezintă un atom sau o monadă din 
marele Absolut4. Ființa umană este un microcosmos în macrocosmos, făcând parte 
din creația divină, după cum Marele Creator al Universului a zis: „Să facem om, 
după chipul nostru și după asemănarea noastră, care să aibă stăpânire peste peștii 
mării și peste păsările cerului și peste dobitoace și peste tot pământul și peste toate 
jivinele care se târăsc pe pământ”5. Prin urmare, „Dumnezeu l-a făcut pe om, după 
chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut, bărbat și femeie i-a făcut”6. Viața 
ființei umane cuprinzându-se în macrocosmos, adică în absolutul fără timp și spațiu, 
2  Vasile Radu și Gala Galaction, Biblia adică Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului și Noului Testament, Noul Tes-
tament, Sfânta Evanghelie cea de la Matei, Sfârșitul predicii de pe munte, Verset 7, Fundația pentru literature și artă 
„Regele Carol II”, București, 1939, p. 1105.
3  Prin „psihic” înțelegem structura proprie cuiva de a gândi, de a se manifesta și de a se comporta în diverse situații; 
de a interacționa cu celelalte ființe umane în societate.
4  H.P. Blavatsky, Vocea Tăcerii. Fragmente din „Cartea Preceptelor de Aur”, Biblioteca Metapsihică, Craiova, 
1930, p. 17.
5  Vasile Radu și Gala Galaction, op.cit.,  Vechiul Testament, Facerea, Cap. 1 Cele șase zile ale Creațiunii, Verset 
26, București, 1939, p. 2.
6  Ibidem, p. 2.
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este relativă față de Absolut, deci ireală, iluzorie și negativă în timp și în spațiu7. 
Astfel, fiecare ființă cugetătoare, după stadiul ei de dezvoltare, după gradul ei de 
evoluție, zice (gândește, simte, acționează și se exprimă prin viu grai)8. Dar, „studiind 
picătura din ocean, vom cunoaște toată esența oceanului”9.

Cine este „Dumnezeu”, întâlnit în literatura de specialitate și sub denumirile 
de: „Marele Creator al Universului” sau „Marele Arhitect al Universului”? El este 
Începutul și Sfârșitul; este Legea legilor; Cauza sau Unitatea, din care a derivat 
multiplicitatea formelor de viață; Cauza din care a derivat efectul; Întregul din care 
a derivat fracțiunea. Este Infinitul, Universalitatea, Totalitatea, Întregul, Unitatea, 
Totul într-una10. 

În Biblie, adică în Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului și Noului Testament, 
Domnul Dumnezeu spune: „Eu sunt Alfa și Omega, [...], cel ce este, cel ce era și cel 
ce vine, Atotțiitorul”11. 

„Putea-vom oare noi, cu o judecată omenească, atât de relativă și iluzorie 
ca cea pământească, să-l redăm în toată abstracțiunea sa. Și să-l facem pe cât de 
puțin vizibil în ochiul nostru sufletesc, închis în scoarța aceata de lut?”. Este foarte 
dificil să traducem în fizic, în concret, o noțiune abstractă din domeniul metapsihic 
sau transcendent12. 

2. Rugăciunea – liantul între liberul arbitru și Marele 
Liber Arbitru

În concepția sanscrită, esența primordială a ființei umane rămâne 
neschimbătoare; rămâne eternă aceea ce se numește individualitatea noastră spirituală, 
de natură divină, având un Eu superior, adică cauza generatoare (corpul cauzal), 
denumit și mental superior. Eul personal al ființei umane, denumit Eul inferior, care 
se referă la partea fizică, este pieritor și vremelnic. Eul nostru superior, individual 
sau cauzal, este dar de esență divină, din eternul absolut, din adevăr, din real, esența 
prin care ne ridicăm, intrând prin evoluție din ce, în ce, în Conștiința Universală 
omniprezentă, omniscientă și omnipotentă, în Lumină, în Marea-Unitate13. 

Acest Eu superior constituie legătura cu matricea ființei umane. Cum se 
realizează acest lucru? Prin rugăciune. 

Gradul de putere a rugăciunii diferă de la om la om, după puterea fiecărui 

7  H.P. Blavatsky, op.cit., p. 8.
8  Ibidem, p. 8.
9  Ibidem, p. 20.
10  Ibidem, p. 7.
11  Vasile Radu și Gala Galaction, op.cit., Noul Testament, Apocalipsul Sfântul Ioan Teologul, Cap. 1 Ioan trimite 
urări de bine la șapte biserici. În Patmos are cerească arătare. El vede pe Fiul omului între șapte sfeșnice și având în 
mâna dreaptă șapte stele, Verset 8, P. 1358.
12  H.P. Blavatsky, op.cit., p. 7.
13  Ibidem, p. 9.
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organism psihic de a suporta14. Legătura dintre ființa umană în calitate de liber 
arbitru și Marele Liber Arbitru se realizează prin rugăciune. 

Rugăciunea constituie unul din cei trei stâlpi ai evlaviei, alături de milostenie 
și post15. Referitor la rugăciune, în Cartea Sfântă este scris: „când vă rugați, nu 
spuneți multe ca păgânii, că ei cred că în poliloghia lor vor fi ascultați”16. 

3. Psihismul uman și Universul

Pe pământ nimic nu este stabil și etern. Totul este în continuă mișcare. Nimic 
nu se pierde […] totul se transformă17. Ce a fost ieri, azi nu mai este și mâine va 
deveni ieri18. 

Ce reprezintă conceptul de „psihism”? Psihismul ființei umane înseamnă 
cunoașterea faptelor și a legilor psihice19. Legile psihice se referă la legile universale 
care există în Univers și după care acesta este guvernat. Reprezintă „constituția” 
Universului.

  

Figura nr. 1 -  Yin și yang sau Tai Ch’i20

14  Ibidem, pp. 10-11.
15  Vasile Radu și Gala Galaction, op.cit., Noul Testament, Sfânta Evanghelie cea de la Matei, Urmarea predicii 
de pe munte. Despre milostenie, rugăciune și post. Să nu ne străduim după cele pământești, Verset 7,  Biblia adică 
Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului și Noului Testament, pp. 1103-1104.
16  Ibidem, p. 1104.
17  Traité Élémentaire de Chimie, Antoine Laurent de Lavoisier, disponibil online pe https://archive.org/stream/
traitlmentairede01lavo#page/n7/mode/2up, accesat la data de 7 noiembrie 2018; Versiune în limba engleză tradusă 
de Robert Kerr, „Elements of chemistry”, disponibil online pe 
https://archive.org/stream/elementschemist01lavogoog#page/n10/mode/2up, accesat la data de 7 noiembrie 2018.
18  H.P. Blavatsky, op.cit., p. 21.
19  Dicționar Teosofie – Esoterism – Metafizică – Masonerie, traducere din limba franceză: Radu Duma, Editura 
Herald, București, p. 203.
20  Disponibil online pe 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(36)/2018270

PUNCTE DE VEDERE

Natura ființei umane este duală, conform principiului Yin și Yang sau Tai Ch’i. 
Yin și yang înseamnă cald și rece, lumină și întuneric, masculin și feminin, o listă 
nesfârșită de perechi de elemente opuse21. 

Cheia înțelegerii, spun maeștrii taoiști, yin și yang se află în permanentă 
concurență pentru poziția dominantă, simbolizând natura mereu schimbătoare a 
vieții, cercul rămâne constant, simbolizând adevărata natură a unui univers care nu 
se schimbă niciodată22. 

Adică esența ființei umane primordiale –  matricea ființei umane nu se 
schimbă, rămâne cum a fost făurită de-a lungul vieților. 

Conform proverbului „ce ţi-e scris, în frunte ţi-e pus”, ființa umană de când 
se naște are pe linia vieții sale proiectate evenimente dispuse în cicluri cauzale, 
reprezentând ceea ce este cunoscut ca destinul individului. 

Însă, ființa umană, când ajunge în pragul unui anumit ciclu cauzal de 
evenimente, are posibilitate de a alege liber acel ciclu sau să îl schimbe cu altul. 

Ce presupune liberul arbitru? Orice ființă umană are posibilitatea de a alege 
liber cum să își trăiască viața de pe pământ, după propria rațiune și după felul său 
de a fi, urmându-și propriul destin, suportând consecințele gândurilor, acțiunilor și 
faptelor sale. 

Ce înseamnă liberul arbitru? Nicolae Iorga surprinde cel mai bine calitățile 
liberului arbitru: „Omul cu adevărat bun este doar cel care ar fi putut fi rău şi n-a 
fost”23. 

Liberul arbitru este acea ființă umană, înzestrată cu anumite calități specifice, 
care nu lasă a se săvârși răul în împrejurul lui24.  

Nimeni nu-ți oprește liberul tău arbitru de a iubi lucrurile pământești, patima, 
mânia, banul sau crima, dar toate le săvârșești în dauna ta, vei rămâne al pământului, 
pe el îi vei câștiga, nu Cerul25. 

Astfel, ființa umană este liberă să gândească și să decidă conform propriei sale 
rațiuni, suportând consecințele acțiunilor sale. Însă, această libertate este îngrădită 
de legislația națională în vigoare și de cutumele și tradițiile culturale ale fiecărui 
neam.  

Ființa umană este prin naștere o ființă socială. Așadar ființele umane se 
asociază în diferite grupuri sociale pentru a-și asigura existența și evoluția proprie. 
Sunt și cazuri în care ființele umane trăiesc în sihăstrie. 

https://www.google.ro/search?q=simbol+tao+pdf&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4oJfK1bDe
AhXqk4sKHQLaDhU4ChD8BQgOKAE&biw=1366&bih=626#imgrc=zxubeB-pCERCjM:, accesat la data de 9 
noiembrie 2018.
21  Haha Lung, Controlul minții. Străvechea artă a războiului psihologic, Ediția a II-a, Editura Paralela 45, Pitești, 
2015, p. 77.
22  Haha Lung, op.cit., p. 78.
23  Disponibil online pe http://www.citatepedia.ro/index.php?id=5367, accesat la data de 7 noiembrie 2018.
24  Disponibil online pe http://www.citatepedia.ro/index.php?id=5367, accesat la data de 7 noiembrie 2018.
25  H.P. Blavatsky, op.cit., p. 18.
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În literatura de specialitate sanscrită, Dumnezeu, denumit și Marele Univers 
sau macrocosmul, „este mâna totală, mâna eternă în timp și spațiu, acțiunea 
generală, conducătoare, norma determinismului fenomenelor, generate, create din 
legea cauzelor, adică de principiul din care s-au născut efectele, microcosmul, micul 
univers, omul”26. 

Cum ghidează Dumnezeu calitatea de liber arbitru al ființei umane? Dumnezeu 
guvernează prin mâna destinului, printr-o lege numită Karma, cunoscută și sub 
denumirea de Legea Consecințelor.  

Karma este îndreptarul mecanismului universal și este în același timp și 
îndreptarul mecanismului nostru psihic. Karma este una generală, colectivă și este și 
o Karmă personală a ființei umane, a individului social. 

Karma, acțiunea corectoare, sau legea consecințelor este „destinul generat din 
suma faptelor noastre bune sau rele în diferitele incarnațiuni, ea este regulatorul 
care operează asupra vieței noastre, pentru anihilarea efectelor, greșelilor și a 
faptelor rele, restabilind echilibrul tulburat”27. 

Efectul legii Karmice, în ce privește genul uman, îl simțim prin suferința ce o 
încercăm în diferitele personalități fizice, dobândite prin numeroasele reîncarnațiuni 
pentru restabilirea armoniei universale tulburată cu voie, sau fără voie, prin liberul 
arbitru cu care suntem înzestrați28.

Fiecare ființă umană, indiferent de rasă sau sex, are un număr de 7 centre 
astrale de bază în legătură cu sistemul nervos, denumite chakra29. 

Construcția psiho-fiziologică a fiecărui individ uman diferă la infinit, de 
aceea relativitatea de a înțelege lumea, prin prisma simțurilor noastre concrete, este 
infinită, căci nu este omogenitate de simțire și gândire în planul nostru fizic, în planul 
umbrelor, în relativitate; omogenitatea este numai în Absolut30. 

După apreciatul teosof, monseniorul Charles Webster Leadbeater, aceste 
centre astrale care dau curenții de vitalitate, sunt văzute de persoanele clervoiante 
(clarvăzătoare). Ele au forma unor roți (cercuri/vârtejuri) nuanțate în diferite culori 
luminoase, numite plex (plexus)31.

26  Ibidem, p. 13.
27  Ibidem, pp. 13-14.
28  Ibidem, p. 14.
29  Chakra = roată sau lotus, centrele vitale ale corpului astral, care corespund cu centrele eterice, ele însăși în legă- Chakra = roată sau lotus, centrele vitale ale corpului astral, care corespund cu centrele eterice, ele însăși în legă-
tură cu marii plexuși nervoși, Ibidem, p. 36.
30  Ibidem, p. 20.
31  Ibidem, p. 16.
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Figura nr. 2 – cele 7 centre astrale de bază32

Cele 7 centre sunt, de la bază spre vârf33, (vezi figura nr. 2): 
Plexul muladhara sau coccigian, corespunzător capătului inferior al coloanei 

dorsale, unde este situat ganglionul spinal coccigian. El este sediul forței, numit 
Mama Lumii, șarpele de foc sau Kundalini, forță există pe toate planurile, și deșteaptă 
în om forța astrală, apoi prin evoluție trece la alte centre și le însuflețește. 

Plexul svadhisthana, centrul din partea inferioară a abdomenului, care are ca 
funcțiune facultatea vagă de a simți, de a fi impresionat. Apoi trece să dezvolte auzul 
și vederea astrală.

Plexul solar – manipura, situat în partea superioară a abdomenului, care 
vitalizează corpul astral, permițând omului de a se deplasa conștient, dar cu o vagă 
perfecțiune.

Plexul cardiac al inimii – anahata, cu facultatea de a percepe vibrația altor 
entități astrale, de a simpatiza cu ele și a le percepe sentimentele.

Plexul faringian al larinxului – vishuddha, care are puterea de a auzi pe planul 
astral, puterea exersată a unui Yoghi, a unui inițiat avansat.

Plexul frontal – ajna prin care de asemenea inițiatul avansat obține vedere 
astrală.
32 Disponibil online pe https://www.lifecoachcode.com/2018/02/23/specific-healing-methods-for-chakras/, accesat 
la data de 08 noiembrie 2018.
33  Ibidem, p. 16.
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Plexul sahasrara, care este cel din urmă, situat în creștetul capului, și care este 
perfecțiunea facultăților. 

Acestea sunt centrele energetice care dau viață ființei umane. Pentru inițiați 
prin dezvoltarea și evoluarea acestor organe invizibile se poate pătrunde în sferele sau 
planurile superioare planului fizic, și de acolo spre divinitate34. Oamenii care dorm 
sunt denumiți și morți viețuitori adică oameni care ignoră adevărurile și înțelepciunea 
esoterică35, după cum afirma filosoful și misticul rus Georghii Ivanovitch Gurdjieff: 
„oamenii sunt în realitate adormiți și, pentru ei, viața este un autentic vis”36. 

Legătura dintre Marele Liber Arbitru și ființa umană se realizează prin 
rugăciune, post, milostenie și prin alte tehnici și ritualuri specifice. În acest mod 
se îndeplinește calitatea de liber arbitru. Orice ființă umană este propriul ei liber 
arbitru. În orice clipă a vieții sale are libertatea de a alege de la ce să gândească până 
la ce acțiuni să efectueze.

Mentalul ființei umane joacă un rol esențial în legătura dintre Marele Liber 
Arbitru și ființa umană. Mentalul uman reprezintă o componentă de bază a structurii 
psihismului ființei umane. El este unealta-cheie în a-ți făuri propriul destin.

Pentru a stăpâni calitatea de liber arbitru ființa umană trebuie să învețe să 
deosebească adevărul de fals, veșnicul trecător, de veșnicul durabil. Ulterior, trebuie 
să învețe să separe cu totul știința minții, de înțelepciunea inimii; doctrina ochiului, 
de aceea a inimii, deoarece „mentalul este ca o oglindă: adună pulberea pe care o 
reflectă”.

Concluzii

Marele Arhitect al Universului acționează prin Legile Universului. Orice ființă 
umană este propriul său liber arbitru. Însă, adevărata calitate de a fi liber arbitru pe 
Pământ se realizează prin cei trei stâlpi ai evlaviei, însoțiți de propriul control al 
mentalului ființei umane. Acest lucru se realizează prin deschiderea și dezvoltarea 
chakrelor de bază. Orice ființă umană, indiferent de rasă și sex, are șapte chakre de 
bază. Trupul, adică corpul material, are șapte învelișuri energetice. Ființa umană este 
conectată în același timp la cele trei lumi – planul terestru, planul astral și planul 
energetic sau al energiei supreme.

 Prin cunoaștere se ating treptele inițierii și dezvoltării ființei umane spre o 
evoluție superioară. Cunoașterea adevărată nu este pentru oricine, este doar pentru 
cei aleși.

34  Ibidem, p. 16.
35  Ibidem, p. 48.
36  Știința conștiinței. Curs teoretic și practic de parapsihologie, Claudiu Trandafir și Marinela Grigore, Editura 
Sophia, București, 2001, p. 66.
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INTRODUCERE

Prof. dr. Bogdan TEODORESCU1

Rezumat

România Modernă îşi măsoară 
în acest an împlinirea cu Centenarul 
Marii Uniri.2 Evenimentul avea 
loc acum 100 de ani, în toamna 
anului 1918, într-o ţară distrusă 
de un război teribil şi de un regim 
de ocupaţie necruţător, sentimentul 
dominant alternând însă speranţa cu 
descurajarea.

Din păcate, timpul care a trecut 
de Ia Marea Unire a marcat evoluţii 
contradictorii. Statul naţional, 
constituit prin voinţa unanimă a 
românilor, nu a putut fi păstrat, şi încă 
în 1940 grave cedări teritoriale 1-au 
amputat, războiul mondial care i-a 
urmat şi lunga dictatură comunistă 
lăsând în afara graniţelor noastre 

Bucovina de Nord şi Basarabia. Coeziunea naţională, la rândul ei, susţinută 
1  Secretar general al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România
2 Victor Gabriel Osăceanu, Drumul spre Marea Unire. Unitatea în idee, faptă și evoluția statal-teritorială, Editura 
AIUS, Craiova, 2018 

Cinstind Centenarul

DRUMUL SPRE MAREA UNIRE
Autor: Victor Gabriel OSĂCEANU

THE WAY TO THE UNIRE 
Author: Victor Gabriel OSĂCEANU
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printr-o nouă Constituţie (1923), şi printr-un amplu program de reforme, n-a 
putut cunoaşte stabilitatea dorită, după ce în anii 1930, imediat următori 
marii crize economice, extremismul politic s-a dovedit un factor de puternică 
divizare. Mai târziu, în vremea regimului comunist, temuta luptă de clasă a 
scos practic în afara societăţii categorii sociale întregi, şi refacerea unităţii 
naţionale în jurul valorilor unei noi societăţi s-a dovedit a fi în cele din urmă 
o iluzie.

Cuvinte-cheie: Centenarul Unirii;  Unirea lui Mihai Viteazul, Primul Război 
Mondial, Întregirea;

Summary 

Modern Romania is measuring this year’s achievement with the 
Centenary of the Great Union. The event took place 100 years ago, in the 
autumn of 1918, in a country destroyed by a terrible war and a regime of cruel 
occupation, the dominant feeling alternating in hope of discouragement. 

Unfortunately, the time that has passed since the Great Union has 
marked contradictory developments. The national state, constituted by the 
unanimous will of the Romanians, could not be preserved, and even in 1940 
serious territorial crises amputated it, the world war followed by the long 
communist dictatorship leaving outside Northern Bessarabia and Bessarabia. 
National Cohesion, supported by a new Constitution (1923) and an extensive 
program of reforms, did not know the desired stability, since in the 1930s, 
immediately following the great economic crisis, political extremism was 
a factor of strong division. Later, under the Communist regime, the feared 
class struggle brought social categories out of society, and the restoration of 
national unity around the values   of a new society turned out to be ultimately 
an illusion. 

Key words: Union centenary; Mihai Viteazul’s union, First World War, 
Ensemble;

Generaţia celui care scrie a cunoscut într-o viaţă întreagă doar câteva 
momente de autentică solidaritate naţională, toate legate de afirmări 

puternice ale independenţei şi suveranităţii (Declaraţia din aprilie 1964, sau istorica zi 
de 21 august 1968) sau de căderea comunismului. Construcţia dificilă şi prognozarea 
de durată a unui nou regim democratic coexistă astăzi cu destule falii sociale, ceea ce 
îi conduce pe mulţi la convingerea că trăim de fapt în Românii diferite.

Spunând toate acestea, e de înţeles că celebrarea Centenarului Marii Uniri 
ar fi trebuit să fie nu doar un moment de pioasă rememorare a unui trecut măreţ, ci 
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şi ocazia atât de aşteptată a unei noi coagulări naţionale, mai totdeauna oferită de 
comemorarea evenimentelor care ne-au jalonat locul în istorie. În aceste împrejurări, 
ni se pare a fi momentul cel mai potrivit pentru a privi cu luciditate trecutul, pentru a 
putea înţelege cât de dificilă a fost atât înfăptuirea statului naţional, cât şi unirea „în 
cuget și simţiri” a tuturor românilor.

Ceea ce ne oferă lucrarea colegului şi prietenului nostru Victor Gabriel 
Osăceanu este o perspectivă clară a raportului dintre aspiraţie şi faptă politică, de-a 
lungul vremurilor, din zorii întemeierii Ţării Româneşti şi Moldovei şi până în 
decembrie 1918, cu un epilog de tulburătoare întrebări despre tragica destrămare din 
1940.

Demersul autorului începe cu o întrebare cu multe răspunsuri: de ce nu s-au 
unit încă din Evul Mediu cele două state româneşti. Ar fi de discutat mai întâi aşezarea 
geografică. Ţara Românească, ctitorie a Basarabilor, e strânsă între frontiere naturale 
stricte, Carpaţii, Dunărea şi Marea Neagră (Dobrogea a fost încorporată efemer în 
vremea lui Mircea cel Bătrân), cu o anumită extensie spre nord, dacă e să credem 
că sudul a ceea ce s-a numit mai târziu Moldova a aparţinut o vreme Basarabilor. 
Celălalt stat românesc s-a constituit într-o perioadă relativ îndelungată, de la nucleul 
nordic al lui Dragoş şi Bogdan la „Marea cea Mare”, la care au ajuns mai târziu 
primii Muşatini şi Alexandru cel Bun, în general, alcătuirea ei urmând firul marilor 
râuri care o traversează dinspre nord spre sud, spre Dunăre şi mare. Ocolind Carpaţii, 
cele două state medievale româneşti probează încă o dată că centrul ideal ar fi fost 
Transilvania, ţara celor şapte comitate, care a ieşit de la început din aceste calcule 
politice şi, împotriva unor relaţii transmontane foarte puternice în plan economic şi 
cultural, a rămas supusă unei puteri străine până în secolul XX.

Mai apoi, desigur, constrângerile externe, care au accentuat particularismul 
şi au descurajat fireasca adăugire. Ţara Românească a intrat în istorie recunoscând 
suzeranitatea regatului maghiar, în vreme ce Moldova, născută mai târziu, cu o elită 
politică desprinsă brutal de coroana maghiară, şi-a căutat aliaţi în puternica Polonie 
vecină. In secolul al XlV-lea, la Dunăre a ajuns „furtunosul” Baiazid, şi de acum, 
vreme de câteva secole, puterea oprimatoare a Imperiului Otoman s-a exercitat pe 
rând asupra fiecăreia dintre cele trei ţări şi în cele din urmă asupra tuturora.

În acest context, nu trebuie neglijate însă şi alte determinări care ţin de 
specificul societăţii româneşti, în mod special de rolul marii boierimi în relaţiile de 
putere cu Domnia şi implicit în instabilitatea cronică a vieţii politice din cele două 
state, cu domnii scurte şi nesemnificative, mai întâi pe gustul unora sau altora dintre 
facţiunile potentaţilor, mai târziu la cheremul puterii suzerane otomane.

În cele din urmă, chestiunea foarte importantă a resurselor. Instalată în 
regimul de suzeranitate-vasalitate, societatea medievală românească a drenat o parte 
importantă a avuţiei sale către marile puteri vecine. E adevărat că la începuturile 
statelor noastre medievale s-au întâmplat fapte care atestă că domniei, în faza în 
care era independentă în fruntea unei ţări neatârnate, îi era la îndemână să dispună 
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de posibilităţi financiare importante. Este cazul lui Basarab I Întemeietorul, care a 
încercat să-1 întoarcă din drum pe Carol Robert în toamna 1330, oferindu-i o sumă 
importantă, şi al unuia dintre primii Muşatini, care a avut curajul să-1 împrumute 
pe suzeranul său, regele Poloniei cu bani mulţi, pe care acesta nu i-a restituit 
niciodată, dar în schimbul cărora a oferit în gaj o provincie la graniţa dintre cele doua 
ţări, subiectul litigios multă vreme alimentând din vremea lui Ştefan cel Mare un 
veritabil conflict moldo-polon. In secolele suzeranităţii otomane, şi cu deosebire spre 
sfârşitul celui de-al XVl-lea, creşterea nemăsurată a tributului, cu deosebire în Ţara 
Românească, a secătuit resursele ţării, dar totodată a declanşat, cum se va vedea, 
puternica reacţie antiotomană din vremea lui Minai Viteazul.

Să conchidem prin a spune că, după modele străvechi, Unirea s-ar fi putut 
realiza atât prin bună înţelegere, de regulă legitimată prin alianţe matrimoniale, 
fie printr-un conflict militar între cele două ţări, cum au fost mai multe dc-a lungul 
timpului, în totul improbabil a putea înfăptui Unirea în anii dominaţiei Porţii. Nici 
prima cale nu şi-a dovedit eficienţa. Căsătorit cu Măria Voichita, fiica lui Radu cel 
Frumos, Ştefan a pus de fapt bazele unei noi dinastii, basarabo-muşatine care nu a 
dovedit, cu puţine excepţii, că şi-ar dori unirea. Marele domn a trecut de mai multe 
ori Milcovul, dar numai pentru a aşeza pe tron interpuşi care să-l susţină în lupta 
antiotomană, şi aceasta numai pentru scurte perioade. În a doua jumătate a secolului 
al XVI-lea, Alexandru Mircea şi Petru Şchiopul, fraţi buni, au condus o vreme cele 
două ţări române în acelaşi timp, ulterior morţii celui dintâi, cel dc-al doilea rămânând 
să tuteleze domnia munteană a nepotului său, Mihnea.

Ajungem astfel la domnia lui Mihai Viteazul. Întrebat recent, într-o discuţie 
publică la Ateneul Român, dacă marele domn a înfăptuit Unirea, distinsul interlocutor, 
altfel un important istoric al vremurilor noastre, a dat un răspuns categoric negativ 
pentru anul 1600, dar cu totul afirmativ pentru actul istoric de la 1918. Să ne 
explicăm. Daca filiaţia lui din Pătraşcu cel Bun nu este o legendă, mama sa fiind cert 
o Cantacuzină, descendentă a uneia dintre cele mai vechi familii dinastice bizantine, 
încă tânărul domn valah întruchipa o mare tradiţie politică şi militară căreia n-a ezitat 
să-i dea imediat conţinutul dorit. Reluarea proiectului antiotoman în interiorul unei 
alianţe redutabile avea să fie primul său obiectiv, imposibil de a-l pune la cale fără 
concursul, cum se va vedea, interesat, al principelui transilvănean Sigismund Bathory. 
Acesta din urmă. din stirpea care dăduse un rege Poloniei vecine, avea propriile sale 
aspiraţii, între care şi dorinţa de a susţine războiul cu Poarta dintr-o poziţie suverană, 
asumându-şi supunerea celor doi principi de peste Carpaţi.

Mihai a semnat tratatul de la Alba-Iulia, ceea ce omologul său moldav, Aron 
Tiranul nu a făcut, în consecinţă, fiind repede schimbat cu Ştefan Răzvan. Victoriile 
strălucite ale domnilor Ţării Româneşti şi Moldovei împreună cu principele 
Transilvaniei în vara 1595 au anulat aceste înţelegeri, dar ele au rămas un model 
pentru Mihai şi fapta sa ulterioară. Când, în 1599, pentru a da din nou consistenţă 
acţiunii sale politice şi militare, opusă acum Regatului Poloniei, devenit principala 
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ameninţare, el trecea munţii şi cucerea Transilvania, gândul său s-a întors spre 
experimentul novator al lui Bathory, care adăugase sub autoritatea sa pentru scurtă 
vreme toate cele trei ţări.

Mai târziu, în momentul de apogeu al carierei sale politice, Mihai a fost, la 
rândul său, stăpânul celor trei ţări, având la Bucureşti şi Iaşi locţiitori domneşti 
persoane apropiate, Nicolae Pătraşcu, fiul, şi Marcu Vodă, nepotul său. A fost aceasta, 
pentru scurtul răgaz al celor luni de graţie din vara 1600 o unire? Greu de spus, atâta 
vreme cât a durat atât de puţin şi în fapt cele trei ţări şi-au păstrat în acest timp în 
totul individualitatea.

Dar Mihai, campion al luptei pentru neatârnare, înţeleasă ca o cauză comună 
a celor trei ţări, arăta, peste timp, calea pe care trebuia s-o urmeze: unirea – aducerea 
laolaltă a Ţării Româneşti, a Moldovei şi Transilvaniei – şi acesta a fost imboldul de 
care a avut nevoie peste două secole de uitare generaţia paşoptistă pentru programul 
ei de modernizare a viitoarei Românii.

Secolul „luminilor”, şi mai apoi cel al „naţiunilor”, aveau să schimbe radical 
situaţia, pregătind şi în spaţiul românesc atât de dorita emancipare de sub dominaţia 
străină şi implicit pentru înfăptuirea unităţii statale şi naţionale. Este meritul deosebit 
al acestei cărţi că pune în lumină locul marilor intelectuali aflaţi de o parte şi de 
alta a Carpaţilor în opera unionistă, oameni de valoare excepţională care au scris şi 
au făcut istorie deopotrivă. Şcoala Ardeleană, Şcoala de la „Sfântul Sava”, urmaşa 
Academiei Brâncoveneşti şi toată ampla mişcare culturală a secolului al XlX-lea au 
transformat acest obiectiv într-o cauză naţională, au instruit şi au educat sub acest 
stindard generațiile, pregătind societatea românească pentru marile împliniri ale 
acelei cu adevărat „epoci de aur” a românismului din primii ani post-paşoptişti până 
la 1918.

Fără a fi într-un acord complet, stările de lucruri din cele două Ţări Române 
şi Transilvania vor deveni complementare în preajma Revoluţiei de la 1848. 
Domniile fanariote, cu repetate treceri de persoane pe tronurile de la Iaşi la Bucureşti 
şi invers a apropiat cele două principate, iar mai târziu, Regulamentele Organice, 
deşi impuse de puterea protectoare, au constituit instituţii şi au stabilit proceduri 
practic identice pentru cele două ţări. Liberalizarea comerţului a avut considerabile 
efecte economice: a sporit producţia de resurse, cereale cu deosebire, a transformat 
domeniul boieresc în producător de marfa şi a deschis larg porţile Occidentului. Pe 
fondul unei schimbări sensibile a modului de viaţă prin preluarea unor modele noi 
avea loc în spaţiul românesc o largă pătrundere a ideilor liberale şi începea să se 
contureze un program politic care aşeza la loc de frunte modernizarea, independenţa 
şi unitatea neamului nostru.

În Transilvania, românii majoritari doreau să beneficieze de drepturi egale 
cu minoritățile posedante şi să-şi afirme autonomia în cadrul monarhiei cezaro-
crăieşti. Înfrângerea succesivă a revoluţiilor române de la 1848 a fost un bun temei 
de reflecţie pentru generaţia celor care le conduseseră. Unitatea naţională devenea în 
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noile condiţii un obiectiv prioritar, cu atât mai mult cu cât contextul internaţional se 
arăta favorabil.

În a doua jumătate a anilor 50 ai secolului al XlX-lea, românii au activat 
diplomaţia şi, la capătul unor lungi şi sinuoase negocieri, au convins mai întâi Franţa 
şi mai apoi alte puteri occidentale că viitoarea Românie trebuie constituită pentru 
ca Europa politică să aibă astfel numai de câştigat. Atunci când însă s-a încredinţat 
reprezentativelor Divanuri ad-hoc sarcina de a decide viitorul ţării, era puţin probabil 
că o societate atât de divizată va avea o atât de categorică opţiune în favoarea Unirii. 
In ultimă instanţă, răspunzând propriilor lor interese, forţele politice care alcătuiau 
concernul european au încercat să tempereze elanul electorilor de la Iaşi și Bucureşti 
şi au decis o alăturare de formă, căci statul care se intitula „Principatele Unite” era 
condus de fapt de doi domni, de două guverne şi de instituţii în marea lor majoritate 
diferite. A fost nevoie de o nouă mobilizare şi de o puternică presiune populară pentru 
ca proaspăt alesul domn al Moldovei să obţină şi tronul valah şi, mai apoi, după alte 
negocieri complicate, unirea completă a celor două ţări să devină fapt împlinit, trei 
ani mai târziu.

Opera politică a lui Cuza, un personaj complex şi contradictoriu, este însă 
una semnificativă şi din perspectiva sentimentului naţional. Şcoala obligatorie de 4 
ani i-a apropiat pe români învăţându-i să scrie şi să citească în aceeaşi limbă, să-şi 
cunoască ţara şi tradiţia ei istorică. Armata naţională atunci constituită şi care avea în 
curând să cunoască botezul focului, a jucat un rol cel puţin egal, făcând din oltenii, 
muntenii şi moldovenii de până la 1859 o singură nație.

Mersul ascendent al statului şi națiunii noastre avea să continue. Derapajele 
autoritare ale lui Cuza şi indecizia sa cu privire ta un mandat practic expirat au condus 
la lovitura de stat din 11 februarie 1866 şi la instalarea prinţului străin, respectându-
se astfel o veche dorinţă a Divanelor Ad-hoc. S-a întâmplat să fie în cele din urmă un 
german şi cu sânge francez, dintr-o ramură colaterală a casei Hohenzollern, corect, 
riguros şi loial noii sale patrii, deşi altfel un spirit rigid şi conservator.

Cu el s-a mers mai departe, programul paşoptist câştiga o constituţie 
democratică. Era greu de crezut că un prinţ dintr-o atât de importantă dinastie va 
suporta vasalitatea faţă de Poartă, vor urma deci Independența şi suveranitatea, plătite 
cu 10.000 de morţi pe dealurile Bulgariei. Micului stat i s-a adăugat acum 140 de ani 
Dobrogea lui Mircea cel Bătrân, (chiar dacă nu în întregime şi cumva la schimb 
pentru cele trei judeţe din sudul Basarabiei, pierdute încă o dată după raptul din 1812 
şi redobândirea din 1856). Poate că participarea noastră la război putea fi evitată. 
Este cert însă că cea mai importantă consecință a sa a fost proclamarea monarhiei, 
incontestabil titlu de prestigiu pentru o ţară mică şi atât de încercată. Aderarea la 
Tripla Alianţă adăuga şi o garanţie de securitate într-o lume atât de expusă jocurilor 
de putere ale unor vecini hrăpăreți.

Problemele României nu se rezolvaseră încă. În afara granițelor noastre, câteva 
milioane de conaționali continuau să se afle sub dominația maghiară şi habsburgică, 
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în granițele dualismului. Sub aspect social, ignorarea majorității populaţiei trăitoare 
în mediul rural şi fără alt drept decât acela de a suporta în bună măsură povara de 
impozite a statului, fără acces generalizat la educație, la asistență medicală şi la vot, 
aveau să apese greu asupra României la începutul secolului XX. Singurele soluţii 
erau cele radicale, o largă reformă agrară, care să extindă dreptul de proprietate, şi 
scrutinul universal, care să acorde noilor stăpâni ai pământului calitatea de cetăţeni. 
Şi în politica externă se impunea schimbarea alianţelor, pentru ca în perspectiva unui 
conflict european să putem spera că, alăturându-ne taberei câştigătoare, am fi putut 
împlini unitatea atât de dorită. Carol l, ajuns la vârsta senectuţii şi aflat în răspăr cu 
opinia publică şi o mare parte a elitelor politice, devenise o frână în calea progresului 
României şi probabil moartea sa în toamna 1914 a fost primită cu o mare uşurare.

Succesorii săi, Ferdinand (49 de ani) şi Măria (39 de ani) reprezentau nu 
doar o altă generaţie, dar şi o altă mentalitate, interesaţi mai puţin să-şi continue 
predecesorul cât să iniţieze o nouă politică, dând României anvergura unei ţări care 
să-i cuprindă pe toţi românii şi care să fie în Europa un avanpost al democraţiei. 
Mersul sinuos al participării noastre la Primul Război Mondial, eşecul campaniei din 
toamna-iarna 1916, refugiul în Moldova şi mai apoi reconfortantele victorii din vara 
1917, urmate însă de colapsul ţarist şi de victoria bolşevicilor în Rusia, armistiţiul 
şi mai apoi pacea de la Buftea-Bucureşti au pus la grea încercare pe promotorii 
Antantei. În deznădejdea generală, exemplul luminos al Reginei Măria, prezentă în 
acei ani pretutindeni, pe front şi în mizeria spitalelor de campanie, în reuniunile cu 
miniştrii sau în interminabile dialoguri de îmbărbătare cu soţul, Regele Ferdinand, 
şi-a arătat în cele din urmă roadele.

Apoi, cumva pe neaşteptate, astrele s-au aşezat din nou în favoarea noastră. 
„Cascada tronurilor” de care vorbea încă fa 1915 Take lonescu i-a scos din scenă mai 
întâi pe Romanovi şi i-a instalat la putere pe bolşevici. In căutare de susţinere, aceştia 
au promis ţăranilor, muncitorilor şi soldaţilor pace şi pământ, iar popoarelor oprimate 
de vechiul regim ţarist autonomia, până la despărţirea de stat. Rusia Bolşevică a 
ieşit din război şi a iniţiat încă în iarna 1918 negocieri de pace la care a obligat şi 
România, semnatara mai întâi a unui armistiţiu, apoi a unor preliminarii şi în cele 
din urmă, mai târziu, în primăvară, şi a unui tratat. Dar în contextul amintit şi sub 
presiunea bolşevicilor, românii din Basarabia s-au îndreptat şi datorită unor lideri 
veniţi de peste Prut spre soluţia unionistă, ratificată în cele din urmă de o adunare 
reprezentativă la 27 martie 1918.

Se împlinea astfel un deziderat naţional, incontestabil dorit şi visat, dar la 
care nu puteam îndrăzni câtă vreme alăturarea noastră grupării Antantei cuprindea 
şi Rusia Ţaristă. Nu este însă de trecut cu vederea curajul oamenilor politici din 
Basarabia care se uneau cu o ţară divizată, parțial ocupată de o armată străină, cu un 
stat care îşi exercita cu mare greutate doar funcţiile vitale. De altfel, după ce a semnat 
Tratatul de la Buftea-Bucureşti, în mai 1918, premierul Marghiloman avea să spună 
că în pofida prevederilor sale dezastruoase, cu grave cedări teritoriale şi de resurse, 
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cele din urmă pe termen lung, recunoașterea monarhiei şi susţinerea germană pentru 
unirea cu Basarabia sunt succese incontestabile.

În toamna 1918, în condiţiile în care tronurile continuau să cadă, la rând fiind 
acum Hohenzollernii germani şi Habsburgii austrieci, unirea noastră se desăvârşea, 
statului naţional adăugându-i-se, legitimat de voinţa unor alte adunări reprezentative, 
Bucovina şi Transilvania. Prăbuşirea autorităţilor imperiale şi regale în ținuturile 
montane și în afara lor a creat o puternică efervescență naţională, a activat gărzi şi 
consilii naţionale românești şi a organizat alegeri pentru o mare adunare naţională la 
Alba-luliape l Decembrie 1918.

Peste toate însă, decisivă a fost voinţa de unire, clar exprimată de populaţia 
românească din aceste ţinuturi, şi formulată clar de luliu Maniu la Arad: „totala 
desfacere” de Ungaria, premisa esenţială a marelui act naţional care a urmat.

Avem datoria să ne întrebăm, nu doar la ceasul marilor aniversări, pentru cine 
a fost înfăptuită, cu atâtea pierderi materiale şi jertfe, Unirea de acum 100 de ani. 
Adunând laolaltă pe toţi românii, dublându-şi practic teritoriul, populația şi implicit 
resursele, România nu îşi dorea, odată devenită un stat de pondere mijlocie, să 
ameninţe pe nimeni, ci doar să constituie, după fericita expresie a lui Kogălniceanu 
de la 1877, „un bulevard al păcii”. Departe de a-şi încorda puterile spre a râvni la ce 
aveau alţii, România va face mari eforturi să păstreze ceea ce obţinuse la 1918. Dorită 
de oamenii acestui pământ, Unirea ar fi trebuit să le fie dedicată. Libertate, egalitate 
deplină, o justiţie dreaptă şi neatârnată, şi nu în ultimul rând, mai multă bunăstare 
pentru toţi. Iata câteva obiective care îşi păstrează și azi, peste timp, actualitatea, 
dincolo de sterilele lupte politice și neobosita sete de putere a unora sau altora.

Cartea Iui Victor Gabriel Osăceanu, pe care am încercat să o rezum în câteva 
linii, ne înfăţişează detaliile unui lung proces istoric, legând pe ctitorii statelor 
medievale (dătători de legi şi datini) de măreţele „umbre” ale trecutului, Mihai, Ştefan 
şi Corvin, cu generaţia paşoptistă şi cu impunătoarele figuri ale României Modeme, 
la începuturile ei. Regăsim însă în fiecare pagină o aspiraţie seculară, care nu s-ar fi 
împlinit fără o largă susţinere populară, mai cu seamă în momentele ei cruciale. E o 
poveste pe alocuri întortocheată, nu de puţine ori marcată de eşec, întotdeauna însă 
stăpânită de speranţă, o poveste care merită spusă pentru că ne ajută încă o dată să 
înţelegem cine suntem şi care ne este locul în istorie.

Lectura acestui volum cu multe pagini nu este uşoară, dar, la sfârşit, cititorul 
tenace şi dornic să ştie va câştiga câteva certitudini pentru care niciun efort nu este 
prea mare. îi îndemnăm așadar pe toţi s-o citească, desigur, în primul rând pentru ei.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(36)/2018 283

NOTE DE LECTURĂ

Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE

Rezumat 

În cele cinci volume ale proiectului „Un dicționar al scriitorilor români 
contemporani” au fost prezentate biografiile scriitorilor contemporani și 
realizările lor.

Cuvinte cheie:  dicționar; cultură; scriitori români contemporani; realizări;

Summary

In the five volumes of “A Dictionary of Romanian Contemporary 
Writers” project was presented the biographies of contemporary writers and 
their achievements.

Keywords:  dictionary; culture; contemporary Romanian writers; 
achievements;

La editura TIPO MOLDOVA din Iași a apărut în 2016 lucrarea ”Un 
dicționar al scriitorilor români contemporani”.

Cele cinci volume ale acestei prestigioase publicații, au fost editate ca urmare 
a unui proiect inițiat de editura TIPO MOLDOVA și coordonat de criticul literar Ioan 
HOLBAN.

Proiectul, administrat de dr. Roxana Alexandra COSTINESCU reprezintă 
pentru literatura română un demers onest, necesar și echitabil.

Proiectul sprijinit de revista ”Bucureștiul Cultural” l-a avut ca redactor pe 

„UN DICȚIONAR AL SCRIITORILOR 
ROMÂNI CONTEMPORANI” 

”A DICTIONARY OF CONTEMPORARY 
ROMANIAN WRITERS”
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inimosul Aurel ȘTEFANACHI, care în colaborare 
cu alte personalități ale culturii din România au 
reușit să editeze această lucrare de excepție.

Coperta I a lucrării este ilustrată cu unicul 
papirus din România și cel mai vechi din 
Europa. Iconografia Dicționarului și datele 
incluse în cele cinci volume au fost furnizate 
editurii de către autori.

În volumul V al acestui proiect de excepție 
pentru cultura contemporană a României, în 
paginile 329-338 este prezentată, în sinteză, 
biografia scriitorului Gabriel I. NĂSTASE, 
membru titular al Uniunii Scriitorilor din România 
(USR).
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Conf. univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE

Rezumat 

Cartea „În umbra marelui Hidalgo” este un document istoric, care 
trebuie studiat pentru a înțelege trecutul și prezentul acestei țări al cărei viitor 
se prefigurează a fi unul sumbru pentru poporul român. 

Cuvinte cheie: Decembrie 1989 ; evenimente ; revoluție ; lovitură de stat ; 
dușmanii României ;  

Summary 

The book „In the shadow of great Hidalgo” is a historical document, 
that must be studied in order to understand the past and present of this country, 
whose future is predicated to be a grim one for the Romanian people.

Keywords: December 1989; events; revolution; coup d’etat; Romania’s 
enemies; 

În anul 2009, la editura VIVALDI din București, a văzut lumina tiparului 
volumul 1 al cărții interviu “În umbra marelui Hidalgo. Vol. I – Condiția 

de a fi. Din întâmplările unui istoric militar 1978-1989”.
Rememorările autorului cărții, Ioan TALPEȘ, sunt consemnate de ziaristul 

Horia Alexandrescu, un mare patriot român, care cu talent și pasiune a mânuit neobosit 
condeiul lăsând în urma lui pagini memorabile pentru istoria presei românești.

“Horică”, așa cum i se spunea în redacția cotidianului “Cronica Română” a fost 
iubit și respecteat de echipa de jurnaliști, pentru că a fost un mentor, un formator de 

„ÎN UMBRA MARELUI HIDALGO”

”IN THE SHADOW OF GREAT 
HIDALGO”
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jurnaliști în spiritul deontologiei acestei profesii. 
Despre acest OM și PROFESIONIST al presei, 
în ceea ce mă privește, cu sinceritate, admirație și 
recunoștinșă îi urez sănătate, viață lungă și “JOS 
PĂLĂRIA MAESTRE”.

Subiectul cărții surprinde momente 
importante din perioada 1978-1989 pe care le-a 
trăit în ritm alert, la acea dată căpitanul dr. Ioan 
Talpeș (vezi fotografia). Un om cu o mare putere 
de sinteză și cu o logică impecabilă, căpitanul dr. 
Ioan Talpeș a fost martorul multor evenimente 
care aveau să le prefigureze pe cele din decembrie 
1989.

În calitatea sa de istoric și ulterior de 
consilier prezidențial în administrația lui Ion 
Iliescu și director al Serviciului de Informații 
Externe (SIE) (09.04.1992 – 31.07.1997), Ioan 
Talpeș consideră că începutul sfârșitului pentru 
Nicolae Ceușescu și al căderii regimului comunist 
a fost anul 1978.

În acel an de răscruce pentru Nicolae 
Ceaușescu dar și pentru România, Jimmy Carter 
i-a propus liderului Partidului Comunist Român 
(PCR) ”translatarea - pur și simplu – a economiei 
socialiste românești la economia de piață 
capitalistă”.

Racordat mental la ideologia socialist-
comunistă, dar promotor al unui naționalist 
luminat, Nicolae Ceaușescu nu a înțeles acel 
moment, cu toate că „a dovedit că este nu 
numai un lider estic independent de Moscova, 

ci și preocupat să ajungă la o relație specială cu 
Occidentul”.

Anul de răscruce care avea să-i definească această atitudine a fost memorabilul 
1968. Din păcate pentru destinul lui și al României, anul 1978 nu i-a oferit aceeași 
inspirație benefică, dimpotrivă, a ratat șansa de a se desprinde definitiv din sfera de 
atracție politică a URSS-ului.

Cartea „În umbra marelui Hidalgo” este una de excepție, care, prin datele 
prezentate cititorului, a deslușit în mare parte momentele „fierbinți” din decembrie 
1989, clarificând în timp conceptele vehiculate de „revoluție” sau „loviluție”, lăsând 
ca cititorul să realizeze că a fost o lovitură de stat pregătită cu mult timp în urmă 
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de dușmanii României. Ulterior, după apariția 
acestei cărți, justiția avea să confirme, prin 
probe indubitabile, că întradevăr evenimentele 
sângeroase din decembrie 1989 s-au datorat unei 
crâncene lovituri de stat cu urmări deja știute.

Cartea „În umbra marelui Hidalgo” este 
un document istoric, care trebuie studiat pentru 
a înțelege trecutul și prezentul acestei țări al 
cărei viitor se prefigurează „din păcate” a fi unul 
sumbru pentru poporul român.

București
12.12.2018
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Gheorghe VĂDUVA1

Abstract

Marele cărturar aparține unui timp 
al conflictelor, conexiunilor și renașterilor, 
dar, prin opera sa vastă, el nu numai că 
s-a ridicat deasupra vremurilor, dar a 
generat o paradigmă cu totul nouă pentru 
acele timpuri, o paradigmă a convergenței 
intercivilizaționale. Această paradigmă îl 
menține pe Cantemir în actualitate și, în 
același timp, regenerează, prin modernitatea 
și ubicuitatea operei sale, un orizont de 
așteptare deosebit de important, într-o epocă 
în care, iată, faliile intercivilizaționale se 
redeschid. Acest lucru ajută oamenii de 
azi să redescopere trebuința de confluență 
civilizațională, într-o cheie lăsată cândva de 
marele cărturar român, printr-o vastă operă 
enciclopedică de valoare universală. 

Recentul volum – Dimitrie Cantemir 
și conștiința unității românilor –, elaborat sub egida Asociației Europene 
„Dimitrie Cantemir” și sub coordonarea istoricului Mircea Dogaru, unul din 
specialiștii acestei epoci istorice, și a colonelului în rezervă Viorel Ciobanu, 
conține o serie de studii și articole care atestă contribuția acestui mare 
cărturar la reconstrucția temeinică a conștiinței unității neamului românesc.2

1  Gl. bg. dr., cercetător științific gradul I, Institutul de Studii Strategice de Securitate, București, membru de onoare 
al Academiei Oamenilor de Știință din România, membru al Asociației Europene „Dimitrie Cantemir”, vaduvageor-
ge@yahoo.fr.
2  Dimitrie Cantemir și conștiința unității românilor, coordonatori: Mircea Dogaru și Viorel Ciobanu, Editura 
Universul Academic, București, 2018

DIMITRIE CANTEMIR  ȘI 
CONȘTIINȚA UNITĂȚII ROMÂNILOR

CANTEMIR DIMITRY  
AND THE ROMANIAN CONSCIENCE
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Abstract

The great scholar belongs to a time of conflict, connection, and rebirth, 
but through his vast work he not only rose above the times, but generated 
an entirely new paradigm for those times, a paradigm of inter-civilization 
convergence. This paradigm keeps Cantemir up-to-date and, at the same time, 
regenerates, through the modernity and ubiquity of his work, a very important 
waiting horizon, at an epoch in which, here, the inter-civilization flips reopen. 
This helps people today rediscover the need for civilization confluence, in a 
key once left by the great Romanian scholar, through a vast encyclopaedic 
work of universal value.

The recent volume - Dimitrie Cantemir and the consciousness of the unity 
of the Romanians - elaborated under the aegis of the European Association 
“Dimitrie Cantemir” and under the coordination of historian Mircea Dogaru, 
one of the specialists of this historical epoch, and the reserve Colonel Viorel 
Ciobanu, contains a series of studies and articles attests the contribution of 
this great scholar to the thorough reconstruction of the consciousness of the 
unity of the Romanian nation.

Keywords: Dimitrie Cantemir; culture; convergence; civilization; spirituality;

Dimitrie Cantemir este una dintre acele mari personalități care a trăit însă, 
deopotrivă, în timpul său și într-un alt timp, într-un timp universal, într-un 

timp al cunoașterii și generării marilor sinergii de mai târziu. El a trăit cu maximum 
de intensitate vremea sa – o vreme a intrigilor, uneltirilor și, mai ales, a războaielor – 
dar și o vreme a proiectării conexiunilor civilizaționale prin cultură, prin cunoaștere. 

În Europa acelor vremuri, media de viață a bărbaților era doar 26 de ani, 
entitățile și identitățile se formau greu şi se năruiau uşor. Dar tot atunci, în acele 
vremuri în care, pe continentul european, se construiau primii piloni ai Renașterii, 
Cantemir s-a ridicat deasupra vremurilor în care a trăit, prin inteligenţă, cunoaştere, 
cultură şi universalitate. Desigur, și pentru că a avut șansa să se afle, o mare parte din 
viața sa, într-un spaţiu, de falie civilizațională, dar, în mod paradoxal, şi de confluenţă 
civilizațională. 

Cantemir face parte din acea generaţie demiurgică a culturii europene de 
sinteză. El este unul dintre acei oameni foarte rari care a escaladat cu succes un uriaș 
munte al cunoașterii de tip enciclopedic. Era foarte greu să faci acest lucru la granița 
dintre două imperii – cel ţarist şi cel otoman –, la granița dintre două civilizații și 
la granița dintre două secole – al XVII-lea și al XVIII-lea. Dar cărturarul român a 
reuşit să transforme, ca nimeni altul, acele vremuri ale vieții sale, în opere de o mare 
profunzime şi de o neasemuită frumuseţe, care rămân actuale, iată, şi peste mai bine 
de trei secole, prin calitatea lor reverberantă şi euristică. 
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Cantemir creează prin descriere, descrie prin creaţie, construieşte prin 

conflict şi durează prin înţelepciune, într-un spaţiu post-bizantin de convergenţă a 
civilizaţiilor, de sinteză a culturilor, de construcţie a valorilor din care s-a născut 
marea cultură europeană. 

Demersul generos de aducere a operei marelui cărturar în țară este unul de 
cea mai mare importanță pentru cultura românească și, la urma urmei, pentru cultura 
europeană. Conținutul celor 70 de lădițe în care sunt rânduite scrierile lui Cantemir, 
păstrate la Moscova, reintră în palatul cunoașterii românești și universale. Începutul 
a fost deja făcut. 

Așa cum bine se știe, Dimitrie Cantemir s-a născut în târgul Iaşilor, unul 
dintre cele mai luminate repere ale culturii românești, la 26 octombrie 1673, chiar de 
Sfântul Dimitrie, de unde îşi află şi numele, după obiceiul vremii. Tatăl său fusese 
răzeş din Siliştea de Fălciu, oștean și, mai târziu, dregător. Nu ştia carte, dar era 
deosebit de inteligent. Vorbea curent trei limbi străine foarte importante pentru acele 
vremuri: turca, tătara şi polona. În cele din urmă, ajunge domn al Moldovei timp 
de opt ani (1685-1693). Acestui bărbat destoinic i se datorează, în cea mai mare 
parte, devenirea de excepţie a marelui cărturar, fiul său, Dimitrie Cantemir. Căci, 
complexat de propria-i neputinţă în ale scrisului şi cititului (ştia doar să se iscălească) 
şi înţelegând rosturile şi rosturile vremii, l-a îndrumat pe Dimitrie, fiul său cel mic, 
spre învăţătură. Iar Cantemir a parcurs cu strălucire acest drum. 

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

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

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

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

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

Stambulul l-a primit bine pe tânărul român, trimis acolo drept gaj pentru 
loialitatea faţă de turci a tatălui său, domn al Moldovei. L-a primit bine, pentru că 
și el, acel tânăr plin de farmec, a înțeles că se află într-un loc unic pe pământ, unde 
strălucirile Bizanțului încă nu apuseseră. Aici, el frecventează Academia Patriarhiei 
Ortodoxe, continuatoare a Universităţii Bizanţului, care avea contacte cu Şcoala 
Grecească de la Veneţia şi cu Universitatea din Padova şi se nutreşte din această 
uriaşă cultură de sinteză. Pentru un tânăr cu vocația cărții, această ocazie era mană 
cerească.

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

Dimitrie Cantemir nu s-a aflat pur şi simplu la graniţa dintre două lumi, pentru 
că acolo l-au aruncat soarta, interesele Moldovei și voința Imperiului Otoman. 
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Nici doar la confluenţa, convergenţa şi conexiunea dintre două lumi, ca observator 
imparţial şi obiectiv. Dimpotrivă, el a fost un om foarte implicat în vremurile şi 
vremuirile sale. 

Viaţa sa s-a derulat pe trei planuri distincte, dar convergente: 
- planul realităţii geopolitice şi geostrategice, pe care el l-a construit şi l-a 

modelat urmărind un mare obiectiv, specific tuturor marilor români din toate 
timpurile: eliberarea şi prosperitatea ţării și chiar unitatea spațiului românesc;

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

- planul reflecţiei, al gândirii filosofice, al cunoaşterii.
Aceste ultime două planuri sunt, considerăm noi, cele mai generoase şi cele 

mai bine realizate din toată strădania marelui cărturar. Chiar dacă neînţelegerile 
dintre Cantemiri şi Brâncoveni vor constitui punctul de plecare al multor lucrări, al 
alegoriilor şi descrierilor pe care le realizează marele scriitor, substanţa lor nu este 
intriga reală, nu este realitatea, ci sinteza. Cantemir reuşeşte să creeze o metarealitate, 
o realitate a cuvintelor şi simbolurilor, o frumoasă metaforă care, tradusă în limbajul 
de azi, ar putea constitui o operă de mare audienţă. 

Deja există interes din partea unor specialişti pentru compozitorul Dimitrie 
Cantemir, pentru compoziţiile sale de muzică turcească. Dealtfel, dacă ne aplecăm cu 
răbdare asupra scrierilor lui Dimitrie Cantemir, descoperim o lume plină de vervă, o 
lume care, divizată fiind, ajunge la sinteză, la înţelegere, la conexiune. Este, am putea 
spune, esenţa operei sale scrise, în cea mai mare parte, nu doar sub influenţa faptelor 
vremii, ci şi sub cea a convergenţei civilizaţiilor orientale şi occidentale, lumi și 
concepte uriașe pentru acele timpuri, exprimată, cum nu se poare mai bine, chiar 
în marele oraş în care el s-a format, Constantinopol, unde începea să se contureze o 
astfel de convergenţă. Desigur, Cantemir a sesizat diferenţele şi contrastele – foarte 
bine simbolizate, atât în Divanul, sau gâlceava înţeleptului cu lumea, sau giudeţul 
sufletului cu trupul, prima sa lucrare profundă, cu semnificaţii morale şi euristice, și 
în Sacrosanctae scientae indepingibilis imago – opera sa filosofică fundamentală –, 
cât şi în Istoria ieroglifică sau chiar în Descriptio Moldavie. 

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

Prin ieroglife, el a creat o istorie şi o conexiune în spaţiul vorbirii, ieşind genial 
din evenimente, detaşându-se metodologic, logic și gnoseologic de ele, trecând subtil 
la al doilea nivel de abstractizare, desigur, cu mijloacele vremii. Istoria ieroglifică 
atestă deja o gândire limpede, o cunoaştere profundă a lucrurilor, o capacitate extinsă 
și foarte subtilă de a modela cuvinte şi simboluri, de a opera cu esenţe. 
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Cantemir trece deja pe tărâmul raţionalismului, depăşind filosofia oarecum 

scolastică medievalistă din Sacrosanctae – dar şi ea o operă creativă şi nonconformistă 
– şi trecând la construcţia metodică din spaţiul cunoaşterii de sine, al zidirii de după 
zidirea lui Dumnezeu, care se continuă prin efortul şi responsabilitatea oamenilor 
faţă de propria lor devenire. Cantemir vede lumea în devenirile sale, în conexiunile 
sale, în dialectica sa. Aduce în discuţie atomiştii lui Epicur, dimensiunea aleatoare a 
combinării acestora „toate în lume sunt tâmplătoare”. Corbul, cel din tabăra adversă, 
este pus să vorbească în silogisme, desigur, pentru a fi discreditat, întrucât corbul 
nu are cultura necesară şi bagajul de cuvinte obligatori, dovadă că autorul este un 
bun cunoscător al logicii aristotelice din Organon. El creează personaje, precum 
Struţocămila (din dobitoc şi pasăre), ceea ce este un nonsens, dar un gânditor operează 
totdeauna cu sensuri și non-sensuri, cu sinteze, cu paradigme etc. 

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

Acesta este Cantemir, observator al lucrurilor mărunte, dar esențiale pentru 
modul de viață al unei civilizații închisă între șpăngile marilor puteri de atunci și 
nevoită să-și păstreze umorul, ca vocație ancestrală și ca mod de a supraviețui.  
Cantemir a adus în spaţiul de convergenţă al civilizaţiilor din acea vreme frumuseţea 
şi diversitatea spiritului poporului său, bogăţia de nuanţe, semnificaţiile profunde ale 
limbajului, metafora, umorul, inteligenţa creativă. 

Toate aceste desfăşurări nu sunt pur şi simplu găselnițe, ci modalități foarte 
bine chibzuite de construcție epică a unei realități nuanțate, cu arhitecturi firești 
sau chiar grotești, uneori posibile, alteori imposibile. Dar aşa era lumea făcută, iar 
trecerea ei pe planul unor metarealităţi fluide se poate realiza fie printr-o sinteză 
sau printr-o construcţie riguroasă, fie printr-o combinare absurdă, fără corespondent 
foarte vizibil în planul realităţii, dar extrem de importantă în planul gândirii, mai ales 
al gândiri paradoxale și, prin aceasta, al gândirii subtile. Metafore foarte frumoase, 
precum: fântâna tăcerii,  traghefalul firii, traghefalul chitelii, partea cea mai multă 
a tăcerii etc. atestă abilităţi literare de mare profunzime, talent şi, mai ales, intuiţie 
sensibilă. El scrie, la un moment dat, „tăcerea capul filosofiei ieste” (mai târziu, a 
devenit: dacă tăceai, filosof rămâneai) sau „pururea din fântâna tăcerii cuvântul 
înţelepciunii a izvorât”, metafore-simboluri, cu valoare de maxime, de adagiu al 
înţelepciunii populare.
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Istoria ieroglifică este un roman pamflet de o frumuseţe tulburătoare şi 

amuzantă. El a rezultat din certurile Cantemirilor cu Brâncovenii. A fost scris la 
Constantinopol, probabil în 1705, detaşat de impactul nemijlocit al realităţii, 
deasupra ei, pe coordonatele unei realităţi aproape virtuale. La noi, a fost publicat, 
pentru prima dată, în 1883, în volumul VI din Opere, Editura Academiei Române. 
Dar, până la noi, el a fost cunoscut de apropiaţii lui Cantemir, fiind generat acolo, 
la Stambul, în spaţiul în care civilizaţiile orientale şi cele occidentale comunicau 
şi se armonizau. Nu ca acum, în zilele noastre, când faliile dintre ele – îndeosebi 
dintre musulmani și creștini – se adâncesc, se multiplică, se amplifică și se transpun 
în violențe fără precedent. Este şi motivul pentru care nu realitatea certurilor dintre 
cele două familii sunt importante în planul culturii, al civilizației de la răscruce de 
vremuri, ci realitatea cuvintelor, a nuanţelor, a tematicii, a metaforei şi celorlalte 
mijloace literare. Opera este de actualitate şi acum şi, probabil, va fi şi peste alte trei 
secole, pentru că operează cu detalii care generează esenţe. 

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

Lucrările sale de gândire filosofică şi logică – ne referim la Sacrosanctae 
sciente indepingibilis imago, scrisă în 1700 în latină, şi la Compendiolum logices 
institutionis, scrisă în anul următor, deci strict legată de prima – întregesc portretul 
unui encicloped, unui om de aleasă ţinută literară, unui filosof care-i cunoştea foarte 
bine şi pe Aviceana şi pe Averoas, şi pe Aristotel, şi pe Seneca, dar şi pe reprezentanţii 
şcolilor de la Viena, de la Liepzig, de la Berlin, de la Paris, de la Londra  şi din 
întreaga Europă. 

Dimitrie Cantemir a devenit membru al Academiei din Berlin, iar lucrarea 
sa Descriptio Moldavie, scrisă în 1714 şi apărută pentru prima dată, în traducere 
germană, în 1769, apoi, în 1771, a căpătat faimă mondială.

Scriind despre români și despre civilizația lor, Cantemir a adus matricea 
de unitate a romano-moldo-vlahilor în spațiul în care interesele civilizaționale se 
confruntau, în care luminile Bizanțiului încă străluceau la Stambul, 

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

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

ROMANIA - MY COUNTRY  
OF WORSHIP

Rezumat

Acest volum a apărut, 
sub îngrijirea doamnei Liliana 
Ghiță Boianț la Editura LifeArt, 
în Colecția PrinceArt 2018 și 
se constituie într-un omagiu 
adus de o serie de scriitori 
români Centenarului Unirii. 
Este un volum în care și prin 
care poeții acestei generații 
omagiază un veac de românism 
autentic, în care poporul 
român a viețuit, a trudit pe 
pământul strămoșilor, a cinstit 
mormintele eroilor, a construit, 
a sperat, a prosperat și a iubit. 
Pământul de atunci, de demult, 
din timpuri imemoriale, 
care adăpostește vestigii 
ale unei civilizații trainice 
și puternice, unei civilizații 
a pământului umanizat și a 
oamenilor împământeniți aici, 
la răscruce de vânturi, migrații 

și războaie, dar cu rădăcini adânci, care a supraviețuit și s-a perpetuat 
vreme de milenii. Cei ce umplu, cu scrisul lor, paginile acestei cărți au 
această conștiință a continuității și această prospețime a nemuririi, în 
care credeau strămoșii noștri. 

Cuvinte-cheie: aniversare; centenar; creații; omagiu;
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Summary

This volume appeared, under the care of the lady Liliana Ghiță Boian, 
at LifeArt Publishing House, in the PrinceArt Collection 2018 and is a tribute 
to a series of Romanian writers to the Centenary of the Union. It is a volume 
in which and by which the poets of this generation commemorate a century of 
authentic Romanianism, in which the Romanian people lived, worked on the 
ancestors' earth, honored the graves of the heroes, built, hoped, thrived and 
loved. The earth since then, from time immemorial, which shelters vestiges 
of a strong and strong civilization, a civilization of the humanized earth and 
the earthly people here, at the crossroads of the winds, migrations and wars, 
but with deep roots that survived has been perpetuated for millennia. Those 
who fill with their writing the pages of this book have this consciousness of 
continuity and this freshness of immortality in which our ancestors believed.

Keywords: anniversary; centenary; creation; tribute;

SFINX

Mă uit la tine, Sfinxe, și nu știu ce să-ți spun,
Nici să te-ntreb ce cauți pe-o frunte din Bucegi,
Ce gând te-a dus pe munte, ce taine să-ți dezlegi,
Nici ce minuni celeste pe seama ta să-ți pun.

Aș vrea să fii de toate, un om venit din cer
Un simbol din vechime sau doar un simplu gest,
O piatră dintr-o piatră a muntelui celest,
Sau făurar de stele prin viscol și prin ger.

Se poate să fii piatră lăsată-aici de-un zeu,
Un semn de la Zamolxis sau chiar Zamolxe-n sine,
Cu umbra lui din peșteri, cu gândul lui de bine, 
Rămas aici de veghe, ca piatră și trofeu. 

Sisif ajuns pe culme și-împietruit în rând, 
Îmi pari a fi o umbră, o frunză pe un dor,
Un avanpost pe creastă, un alpinist pe-un nor,  
Un gând cioplit de-un munte, un munte ars de-un gând.
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Se poate să fi fost ce-ai fost sortit mereu:
Un stâlp de-nțelepciune sau doar un rege dac,
Ajuns aici, pe munte, în pietrele ce tac,
Mai demn ca Everestul, mai mândru ca un zeu.

Dar când va fi momentul, vei fi din nou ce-ai fost,
Chiar dacă ochii lumii te vor privi în gol,  
Tu vei dura în piatră același vechi simbol, 
Un leu, precum strămoșii, când aprig, când domol,
Un zeu precum Zamolxis, nu piatră fără rost. 

Gheorghe Văduva

DACIA ROMÂNĂ

N-a încetat să vadă, peste dealuri, dealul
Și, peste ape-nvolburate, apa,
Prin palmele bătătorite, sapa, 
Și-n spațiul românesc, Moldova și Ardealul.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(36)/2018 299

În scrisul lui, un strigăt ca un val răsună:
Cultura, limba, sufletul și dorul,
Trecutul, viitorul și poporul
Și cerul românesc din Dacia străbună.

Durând nemărginiri, s-a mărginit la țară,
S-a prins în foc cu Dacii și Carpații
Și-a încercat s-adune-n vatră frații, 
Damnați să fie robi acasă și afară. 

A fost poet și jurnalist, a fost de toate, 
A scris cât un ocean de diamante
Și-a generat acele voci brizante
Care-au putut atunci ce astăzi nu se poate.

A scris despre tocmeli, de legi, de impostură,
De bieții lui țărani ce n-aveau parte
La țară, la dreptate și la moarte,
De cei ce n-au ce au, de cei ce tac și-ndură,   

De cei ce n-au în ei puterea să asculte
Tăcerea grea a stâlpilor de țară,
Striviți de ei, de șefii lor de-afară, 
De cei care nu știu, de cei ce știu prea multe,

De cei care slujesc, prin legi, puteri străine
Și nu-nțeleg că țara le e casă
Chiar și atunci când greul greu apasă,
Făcând, cu voia lor, în azi, un rău de mâine.

Dar n-a-ncetat atunci să fie steag iubirii,
Un Eminescu, mai presus de vreme,
De sine, de probleme, de dileme,
Care-a durat, pe rug, speranța întregirii: 

O Dacia-n secret, o mână-n altă mână,
Un har ce-n inimi încă mai persistă, 
Un neam ce tace,-ndură, dar există,  
În spațiul de demult, în Dacia Română, 

Gheorghe Văduva

NOTE DE LECTURĂ
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RAIUL REGĂSIT

Aici, ienupărul îmbrăţişează pinul; 
Cu verde fagi şi brazi împung seninul; 
Aici oricare floare ne scrie un poem 
Si boabele de rouă ne-ndeamnă să le bem.

Un scai de-argint sclipind într-o fâneaţă, 
Încearc-o dezmierdare îndrăzneaţă, 
Iar glezna mea, plăcut surprinsă, 
Stă locului în iarba-ncinsă.

Concertul de tălăngi răsună dulce, 
Când, paşnică, cireada merge să se culce, 
Se caţără pe deal încercănata lună, 
Ne-ademeneşte cu lumina ei nebună;

Iar, Carul Mare se coboară, vine, 
Ne ia cu el, pe tine şi pe mine, 
Ne duce către râuleţ, în jos, 
Ne poartă-n susuru-i melodios,

Pe când ne cântă greieri pe-nfundate; 
Noi, cuibăriţi sub stelele brumate, 
Ne cufundăm privirea în înalt 
Si adormim şi unul şi cel’lalt.

Maria Ioana Vasiloiu

NOTE DE LECTURĂ
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UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
STUDII STRATEGICE INTERDISCIPLINARE ȘI DE SECURITATE

 

Către colaboratori și cititori

Revista „Univers Strategic” – revistă trimestrială universitară română de studii strategice 
interdisciplinare și de securitate a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” – se doreşte a fi o 
publicaţie a tuturor celor interesați de problematica strategică a interdisciplinarității și securității. 
Paginile sale sunt onorate să găzduiască studii, articole, eseuri şi alte produse ale cercetării științifice 
elaborate de cercetători științifici, de profesori, masteranzi şi studenţi ai Universităţii Creştine „Dimitrie 
Cantemir”, de personalităţi din mediul academic şi universitar, de personalităţi ale lumii politice, 
ştiinţifice şi culturale din ţară şi din străinătate. Dorim să participăm activ la dezbaterea ştiinţifică de 
profil, să contribuim la extinderea universului cunoaşterii, la calitatea mediului şi a vieţii, la asigurarea 
– şi pe această cale – a condiţiilor necesare progresului, prosperităţii şi dezvoltării durabile.

Revista apare atât aîn format tipărit şi pe suport electronic (DVD-ROM), cât şi on line, astfel 
încât paginile ei să ajungă rapid la un public cât mai larg, deopotrivă avizat şi interesat, oferindu-i 
rezultatele activităţii de cercetare științifică din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, 
informaţii şi analize pe temele cele mai acute ale domeniilor predominant strategice, dar nu numai, ale 
interdisciplinarității și securităţii naţionale, regionale, internaţionale şi globale. 

Revista poate fi accesată on line la adresa: http://iss.ucdc.ro/revista.html  
Cei care doresc să publice articole în revistă pot aduce textul direct la redacție, în format 

electronic, îl pot trimite prin poștă sau prin email. Textul trebuie să fie scris cu diacritice, în Word, 
în limba română și în limba engleză sau franceză, cu un abstract de 8-10 rânduri și cuvinte-cheie, cu 
trimiteri bibliografice la subsolul paginii. 

Nu se percep taxe pentru publicare.
Conținutul articolelor publicate, pe părți sau în întregime, poate fi descărcat și folosit, cu 

citarea sursei.

Ne găsiți la adresa: 

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