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IMPACTUL HIPERSONISMULUI
ASUPRA ARTEI STRATEGICE
AEROSPAȚIALE
THE IMPACT OF HIPERSONISM
ON AEROSPACE STRATEGIC ART

EDITORIAL

General de brigadă (rtr.) CS I dr. Gheorghe VĂDUVA1

Abstract
The age at which we entered already bears the first signs
of an exit from gravity and the overcoming of the borders and
constraints of our non-gaseous planet. The means by which such
a new dimension of our evolution to infinity or elsewhere will be
put into practice have yet to be realized. These are the hypersonic
weapons on board combat aircraft, the sixth generation aircraft
projects, the new air-to-air missiles already in place, the ambitious
plans to introduce artificial intelligence into new weapons systems,
in the cyberspace and cogno-spaces. People have not yet given up,
today and probably never, their dream of dominating others, of
knowing and controlling everything: others the earth, the air, the
planets, the sun, the light, the darkness, the universe. For this, they
need, as air, hypersonicism.

Keywords: land; Heaven; hypersonicism; strategic art; Aerospace;
Cyberspace;

Résumé
L’âge auquel nous sommes entrés porte déjà les premiers
signes d’une sortie de la gravité et du dépassement des frontières
et des contraintes de notre planète non gazeuse. Les moyens par
lesquels une telle nouvelle dimension de notre évolution à l’infini
ou ailleurs seront mises en pratique doivent encore être réalisés.
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Ce sont les armes hypersoniques à bord des avions de combats, les projets
d’avions de sixième génération, les nouveaux missiles air-air déjà en place,
les projets ambitieux d’introduction de l’intelligence artificielle dans de
nouveaux systèmes d’armes, dans le cyberespace et les cogno-espaces. Les
gens n’ont pas encore abandonné, aujourd’hui et probablement jamais, leur
rêve de dominer les autres, de tout savoir et de tout contrôler : l’autrui la
terre, l’air, les planètes, le soleil, la lumière, les ténèbres, l’univers. Pour cela,
ils ont besoin, comme l’air, d’hypersonisme.

Mots-clefs : terre ; ciel ; hypersonisme ; art stratégique ; aérospatial ;
cyberespace ;

Introducere

F

ără îndoială, am intrat deja în epoca hiper (hipersonică, hiperpolitică,

hipereconomică etc.). Nu știm foarte exact dacă începe Imperiul hiperismului,
așa cum susțin unii cercetători, sau dacă ne aflăm doar în anticamera lui. Cert este că trecerea
de la super la hiper devine, pe zi ce trece, mai prezentă, mai pregnantă, mai activă și mai
consistentă…
Primul val al hiperismului: hiperimperiul. Hiperimperiul – „un sistem de
destructurare a serviciilor publice, apoi a democraţiei şi, în sfârşit, a statelor şi a națiunilor”1
– deja a început. Acest hiperimperiu se construiește, mai exact, se hrănește, din păcate, pe
toată durata acestui prim val, cu state nematurizate din punct de vedere al integralității lor, cu
democrații dictatoriale, cu alterități și conflicte endogene și exogene din tot spectrul parodiei
umane etc. Efectul ar putea să fie destructurarea structurilor, haosul, distrugerea. Nu numai a
acestora, dar și a acestora. Pentru că, rezistența lor la globalizare, fiind identități neconsolidate,
nesudate, neintegrate pe deplin, este și va fi și în continuare foarte mică. Efectul ar fi acela al
transformării mapamondului într-o lume fără state, cu o piață mondială agitată și haotică, fără
limite, fără morală și fără un sistem de protecție și de securitate viabil și funcționa, în care
spiritul corporatist și concurența fără orizonturi, fără reguli și fără standarde, va amplifica
nomadismul, fuga după un loc mai bun sub soare, sau, dimpotrivă, baricadarea în identități
rebele, spiritul rebel, protestul și conflictul.
Acest hiperimperiu, în viziunea lui Attali, va fi condus de o clasă hipernomadă, care
va domina lumea, urmată de o clasă virtuală care ar cuprinde manageri, ingineri, cercetători.
Vreo patru miliarde de oameni, scrie Attali, vor fi, totuși sedentari și vor lucra în rețea pentru
întreprinderile nomade sau localizate. Vreo trei miliarde și jumătate nu vor putea fi integrați
în acest hiperimperiu nomad, ci vor trăi la limita subzistenței, adică cu doi dolari pe zi. Dar,
acest tip de societate globalizată se va fragmenta și radicaliza rapid, generând hipeconflictul.
Cel de al doilea val: hiperconflictul. Hipeconflictul (un fel de război total hipersonic,
hipereconomic, hiperpolitic și chiar hipercultural etc.), va distruge pur și simplu civilizația
Terrei sau, poate, va curăța doar locul pentru ca viziunea optimistă finală a lui Jacques Attali
să se înfăptuiască. S-ar putea însă ca, potrivit unei alte legi, extremele să se atingă, să se
respingă sau să se anihileze reciproc...
1

Jacques Attali, Une brève histoire de l’avenir, Fayard, 2006, ISBN 2213631301
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În acest imens mega-vortex, vor supraviețui numai și numai identitățile perfect
integrate, capabile să înfrunte valurile complicate care vor veni foarte rapid și foarte violent.
Așa cum a fost poporul român, în esența lui, până acum.... Să sperăm că, după această lovitură
năprasnică în vârful căreia el se află, ca țintă, va fi din nou așa cum a mai fost... Și va intra cu
dreptul în era hiperdemocrației...
Cel de al treilea val, este un fel de sintetizare a celor două, printr-o reactualizare
a umanului: hiperdemocrația. Hiperdemocrația are la bază rețelele solidare, democrația
participativă, întreprinderile relaționale, micro-creditele, inteligența colectivă, ONG-urile și
chiar efectele proliferării produselor inteligenței artificiale etc. Se așteaptă ca hiperdemocrația
să readucă pe Pământ omul pământean...
Aceasta este, în principiu, viziunea unui cercetător care, pe baza actualității și a
analizei trecutului, a încercat să privească în viitor. Viziunea lui relevă încă odată – dacă
mai era necesar – că lumea este conflictuală (pentru că așa a fost mereu, pentru că însuși
Universul pe care-l cunoaștem – singurul pe care-l cunoaștem și în care trăim – este nu doar
armonios și echilibrat, ci și conflictual, mai ales conflictual, conflictul fiind condiția acelui
impuls care determină mișcarea și dezvoltarea). Iar această conflictualitate nu generează
echilibre, ci dezechilibre. Este adevărat că și dezechilibrele duc, în cele din urmă la un
echilibru relativ, dar condiția umană și însăși ființarea, ca maieutică și devenire interioară
continuă a interiorității ființei umane, nu pot exclude, din interioritatea lor implicită, nici din
exterioritatea lor explicită, nici din alteritatea lor necesară, nearmonia, contradicția, lupta.
Din nefericire, lumea de azi, ca și cea de ieri, nu se armonizează, ci se divide, dar nu
se divide pur și simplu, ci se situează pe poziții antagoniste, în mare parte ireconciliabile și,
tot în mare parte, se reconfigurează într-un format pe viață și pe moarte, adică într-un război
continuu (politic, economic, social, societal, psihologic, mediatic, cibernetic, cognitiv etc.),
dar gata și pentru declanșarea războiului dus cu arme de foc, oricât de perfecționate și de
distrugătoare ar fi acestea. Chiar dacă un astfel de război va fi și ultimul…
Poate că nu este nevoie ca un asteroid să se năpustească din nou asupra Terrei, ca o
bombă care-i va face pulberi fragila scoarță terestră și îl va readuce la condiția de gheață,
apoi de foc, așa cum a mai fost cândva. Poate că nu mai este nevoie de așa ceva. Bomba se
află implicit pe Pământ. Deja, amorsată. Urmează doar ca ea să fie explodată. Pentru că, de
mulți ani, se lucrează, conștient sau inconștient, dar intens și chiar încrâncenat, la generarea
unei astfel de situații-limită.
În această viziune, confirmată de milenii și reconfirmată azi și mai profund, și mai
clar, orice nouă descoperire este, mai întâi și întâi, o armă.
Nu este, desigur, o noutate. Totdeauna și dintotdeauna, omenirea s-a înarmat continuu
și se înarmează continuu. Nu otova, ci pe componente, pe interese, pe grupări, pe zone
geopolitice și geostrategice, pe țări și pe tot felul de alte entități și identități. Locurile de
prim rang în această competiție eternă revin totdeauna marilor puteri. De aceea, ele, cât vor
exista – și vor exista, probabil, mereu, iar atunci când nu vor mai exista, vor renaște –, se
vor înarma, se vor război, deopotrivă, între ele și cu restul mapamondului pentru dominarea
lumii, pentru folosirea la discreție a resurselor planetei, totdeauna în interes propriu. Pentru
că, se înțelege, de acolo le vine și puterea.
Toate acestea sunt, desigur, doar realități coerente și reflecții contingente... Uneori,
oamenii cred că pot exprima prin cuvintele pe care le vor ei ceea ce există... Este privilegiul
lor... Sau iluzia lor...
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(38)/2019
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Hipersonismul – o nouă treaptă a progresului, dar și a
amenințării
Acest cuvânt – hipersonism – își face, treptat, dar destul de rapid și de virulent,
loc în limbajul tehnologic, în cel strategic și în cel politico-militar. Presa deja bubuie
de prezentarea unor experiențe și experimente privind vitezele hipersonice obținute
nu doar în laboratoare, ci și cu mijloace reale. În august 2018, chinezii au anunțat
că au testat o rachetă hipersonică – Starry Sky 2, capabilă să dezvolte o viteză de
7344 km/h (6 Mach), adică de șase ori viteza sunetului.2 Este o continuare a unui
experiment realizat deja în 2014.
De această dată, racheta a propulsat un vehicul (avion) care dezvoltă o astfel de
viteză și care se folosește de propriile unde de șoc pentru a fi extrem de manevrabil,
urmând astfel o traiectorie variabilă, nedetectabilă și, deci, imprevizibilă. În următorii
3-5 ani, acest avion trebuie să fie capabil, în viziunea chineză, să transporte rachete
balistice. O rachetă balistică obișnuită are deja o vitează de 20 de ori mai mare
ca a sunetului (în straturile superioare ale atmosferei), dar urmează o traiectorie
predeterminată, care o face cognoscibilă, deci cunoscută și vulnerabilă. Purtată de
un astfel de avion, această rachetă nu mai poate fi interceptată, cel puțin potrivit
primelor estimări și analize. Dar nicio tehnologie nu stă pe loc.
Și Rusia a afirmat că a realizat un astfel de experiment, iar tehnologia
mijloacelor hipersonice a devenit, pentru colosul de la Est, o prioritate absolută.
Rușii vorbesc de rachete nucleare hipersonice, de avioane hipersonice, de torpile
hipersonice și de numeroase alte mijloace, unele dintre ele deja robotizate. Probabil
că multe dintre platformele de luptă existente au fost sau sunt în curs de a fi echipate
cu astfel de mijloace.
Unele dintre aceste platformele de luptă ale rușilor, inclusiv două avioane
de generația a cincea invizibile pe radar, Suhoi 57 multirol, au fost aduse în Siria
pentru a fi testate în condițiile războiului real. Potrivit unor date, supersonicul
invizibil Suhoi 57 – singurul avion multirol invizibil al rușilor –, în afară de faptul
că este echipat cu o rachetă care are o bătaie de 300 km, dispune de mai multe
sisteme de arme hipersonice, așa cum rezultă din datele făcute publice. Tot aici,
în Siria, la Latakia, se află, ca urmare a doborârii de către Turcia, la 24 noiembrie
2015, a unui bombardier Suhoi 24, și câteva baterii din complexele S-400 Triumf3.
Evident că, strategic, operațional și tactic, n-au ce să caute aici, fiindcă nu există
inamic aerian care să amenințe baza rusească de la Latakia, dar aducerea de către
ruși a unora dintre cele mai performante mijloace aer-aer, aer-sol și sol-aer de care
dispun, inclusiv decolarea de la bazele lor din Rusia a 20 de bombardiere strategice
cu rază foarte lungă de acțiune, între care și super-bombardierul Tu-160 „Lebăda
Un missile hypersonique chinois aurait volé à 7 344 km/h, https://www.youtube.com/watch?v=VC7eNlwzghQ
Sistemele S-400 Triumf au fost instalate în Siria pentru acoperirea grupului aerian rus dislocat la baza aeriană
Hmeimim.
2
3
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albă” arată, pe de o parte, interesul Rusiei pentru verificarea într-un teatru real de
război a acestor mijloace de luptă și, pe de altă parte, acela de a arăta Occidentului
noua putere militară a Rusiei reînarmate până în dinți. După părerea noastră, Rusia
se află în acest război nu de dragul Siriei și al regimului Assad, ci pentru a dobândi
experiența necesară pentru un viitor război… hipersonic.
Nici americanii nu sunt și n-au cum să fie mai prejos, chiar dacă propaganda
afirmă că, la acest capitol al hipersonismului, America a fost, în unele aspecte, depășită.
Se invocă aici și afirmația unui oficial american, care ar fi spus că, deocamdată,
America nu dispune de mijloace pentru a contraataca rachetele hipersonice. „La ora
actuală – ar fi declarat senatorul american James Inhofe –, noi nu putem contracara
această amenințare”.4
Unchiul Sam a realizat, cu câțiva ani în urmă, supersonicul cu decolare
verticală F-35 care se află deja în dotarea Forțelor Aeriene ale SUA și a altor țări care
au participat la programul F-35, inclusiv a Israelului (care le-a și folosit în misiuni
de luptă reale), a testat în 2010 și 2011 două prototipuri de avioane hipersonice, iar
în aprilie 2018, a încheiat un contract cu Lockheed Martin pentru dezvoltarea unei
rachete hipersonice, în timp ce Boeing lucrează la un sistem de propulsie inovativă
pentru acest tip de arme.
America are tot ce-i trebuie pentru a realiza tot ce-și dorește din perspectiva
războiului înalt tehnologizat și a mijloacelor de luptă hipersonice. Totuși, John
Hyten, comandantul STRATCOM, ca și alții, este însă de părere că, mai degrabă, ar
trebui ameliorate sistemele de radar și de sateliți deja existente, pentru a fi în măsură
să exercite o apărare eficientă împotriva amenințării hipersonice.
Desigur, aceasta ar fi o prioritate, mai exact, o mică întâietate în elaborarea
și punerea în operă a unor politici și strategii pentru un posibil război cu mijloace
hipersonice.
E greu de crezut că americanii se vor mulțumi doar cu dezvoltarea unor
mijloace pentru contracararea unei astfel de amenințări, când ei au deținut totdeauna
supremația tehnologică și informațională în conceperea acțiunii și reacției în
fizionomia războiului, oricare ar fi el și oricum va fi el, mai ales că, pentru americani,
războiul nu este un mijloc de supraviețuire, ci, deopotrivă, o afacere și un mijloc
extrem de fluid, de rapid, de flexibil și de eficient de dominare politică, economică,
strategică și informațională, adică de protejare și de impunere a intereselor americane
oriunde în lume.
Dar, și în acest domeniu, zarurile au fost deja aruncate. Vom vedea dacă
omenirea va reuși să-și controleze interesele și pornirile violente sau va continua
să se divizeze și să se radicalizeze până în clipa în care tensiunile vor exploda – așa
cum explodează din ce în ce mai frecvent și mai amplu în bătăliile politice de azi –,
declanșând sau dezlănțuind toate armele existente pe panoplia zeului Marte.
Russia, China eclipse US in hypersonic missiles, prompting fears https://thehill.com/policy/defense/380364-china-russia-eclipse-us-in-hypersonic-missiles-prompting-fears
4
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America și armele avansate hipersonice (AHW)
America nu stă și nu a stat cu mâinile în sân în ceea ce privește hipersonismul. Ea
a dezvoltat și dezvoltă un proiect extrem de subtil și de amplu, numit arme supersonice
avansate, AHW. AHW este un proiect de generare a unui vehicul hipersonic, cu
rază lună de acțiune. Acest program american demonstrativ al tehnologiei AHW a
parcurs deja o etapă (anii 2010-2011) și se află în faza de actualizare, experimentare
și dezvoltare a acestuia. El este gestionat de Comandamentul Strategic al Forțelor
Armate ale SUA (USASMDC) și Comandamentul Strategic al Forțelor Armate
(ARSTRAT).5
Prima testare a AHW a avut loc în noiembrie 2011. Dispozitivul a fost lansat
de la instalația Pacific Missile Range din Kauai, Hawaii, pe site-ul de testare Reagan
de pe insulele Marshall. Avionul a lovit precis ținta aflată la o distanță de 3700 km.
În acest test, a fost folosit sistemul STARS. Proiectul AHW a fost dezvoltat
ca parte a unui program de acțiune promptă în cadrul unei crize globale (CPGS).
Prin acest program, s-a urmărit și se urmărește realizarea unor capabilități de lovire
rapidă, cu arme convenționale, spun americanii, a oricărei ținte de pe planeta Pământ,
în decurs de o oră, la începutul sau în timpul oricărui conflict. În acest sens, bugetul
FY2010 pentru programul AHW a fost de 46,9 milioane de dolari.
DARPA (Agenția pentru proiectele de cercetare avansată în domeniul apărării)
a finalizat testele de zbor hipersonic în aprilie 2010, iar în august 2011, acestea au
fost utilizate în testul de zbor AHW.
Proiectul AHW se află în sarcina Biroului de programe al SMDC din
Huntsville. Sandia National Laboratories a furnizat sistemul de rapel (desprindere a
treptelor) și vehiculul cu alunecare. Sistemul de protecție termică a fost dezvoltat de
Centrul de dezvoltare și inginerie al armatei americane și de cercetare în domeniul
rachetelor (AMRDEC).6
Autovehiculul HSS al vehiculului supersonic AHW este de formă conică, cu
o structură din aluminiu, titan, oțel, tantal, tungsten, țesătură de carbon, siliciu și alte
aliaje, inclusiv crom și nichel. Alimentarea s-a realizat de acumulatori litiu-ion, două
baterii litiu-ion și cinci baterii cu hidruri de nichel-mangan. Carburantul folosit a fost
gazul de azot sub presiune.
Acest vehicul a fost conceput să acoperă o rază de 6000 km, cu o precizie la
țintă sub zece metri și o durată de zbor de 35 de minute. Faptul că este deosebit de
manevrabil, permite evitarea zborului peste națiuni terțe, la apropierea de țintă.
Propulsia la lansare și în următoarele două trepte, a fost asigurată de motoarele
Polaris A3, iar pentru a treia treaptă, de un motor Orbus.
Advanced Hypersonic Weapon (AHW), https://www.army-technology.com/projects/advanced-hypersonic-weapon-ahw/
6
Ibidem.
5
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Elementele principale ale STARS au fost: trei amplificatoare, o încărcătură
utilă (HGB) și un sistem electronic de control. Cele trei boostere au fost încărcate
cu 30,541 lb de propulsor, generând o presiune de 75.000 lb. Sistemul de control al
altitudinii, la trecerea în a treia treaptă, a asigurat separarea sigură a sistemului HGB
(purtătorul încărcăturii, vehiculul final).
Vehiculul a fost în așa fel proiectat, încât sistemul de oprire a zborului (FTS) să
fie activat dacă vehiculul de lansare se abate de la traiectorie. Pachetul de distrugere
poate sesiza o separare prematură a etapelor de rapel (desprindere) și poate declanșa
oprirea propulsiei și autodistrugerea.
După ce zborul de amplasare pe traiectorie a avionului este încheiat, vehiculul
de lansare coboară de-a lungul traiectoriei pentru a cădea în ocean.
Înalta tehnologie americană, practica îndelungată și experiența strategică
dobândită în războaiele lumii și mai ales în numeroasele operații expediționare, în
generarea mijloacelor pentru cunoașterea, explorarea și folosirea spațiului cosmic
sunt argumente incontestabile ale capabilității americane în epoca hipersonică.
Probleme nu este dacă America va fi sau nu un actor de primă importanță în epoca
hipersonică, ci aceea că nu va mai fi singurul.
Problematica hipersonismului (hipersonicismului) – ca să folosim cele două
variante ale noului concept care se dezvoltă azi atât în institutele de cercetare
științifică, strategică și operațională, cât și în unități, mari unități, comandamente
și laboratoare, în întreprinderi și în alte instituții specializate – nu este doar una
acțională, tactică, ce ține de rețeaua vectorilor și a platformelor de luptă, de rețeaua
I2SR și de cea a comandamentelor, ci și una care reconfigurează efectiv un concept,
care influențează și actualizează teoria și practica militară, teoria strategiei, practica
strategică și, mai ales, arta strategică.
Dar, după cum rezultă din datele publicate de-a lungul ultimilor ani, se pare că
și aici se va declanșa o cursă a înarmării cu mijloace hipersonice. Nu știm încă dacă
ea va duce la un nou echilibru strategic, de data aceasta, de tip hiper, dacă forțele se
vor unifica pentru protecția Pământului și cunoașterea Universului în care trăim, sau
dacă vom mai supraviețui sau nu unui hiper-război. Dar epopeea intrării în epoca
hiper pare a fi fascinantă.

Hipersonismul și arta strategică aerospațială,ciberspațială
și cognospațială
Este clar că spațiul luptei, al operației de toate tipurile și al confruntărilor de
orice fel s-a extins, incluzând în el componente altădată doar adiacente războiului sau
logisticii războiului, cum ar fi rețelele economice și sociale, media, psiho-informația
și cogniția, spațiul cibernetic și spațiul cognitiv etc., că ele însele au devenit războaie
sau componente ale războiului lumii – denumit de unii hibrid, de alții nelimitat, de
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(38)/2019
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alții continuu, de alții mozaic, de alții oricum –, dar esența și principiile războiului
nu s-au schimbat și, credem noi, nu se schimbă, indiferent prin ce mijloace s-ar duce
și ce sfere de cuprindere ar avea.
Astăzi, războiul are mijloace chirurgicale, selective, capabile să susțină
și să întrețină operații distrugătoare și nimicitoare în vârf de ac și în tot spectrul
confruntărilor de pe Terra, dar și operații de influențare, de diversiune, de asasinare
economică, financiară și geofizică, de la cele prin cuvinte, la cele prin arme nucleare,
psihotronice, geofizice, hipersonice, cognitive sau hibride.
Nu știm dacă războiul cu arme de foc, înțeles ca folosire a unor arme de acest
fel pentru punerea în operă a unei decizii politice a invadat celelalte domenii ale
vieții oamenilor și comunităților, sau dacă oamenii (îndeosebi cei care dețin inițiativa
informațională, economică, politică și strategică etc.) și comunitățile au trecut, cu
sau fără bună știință, la folosirea mijloacelor specifice războiului și în alte domenii
de confruntare. Dar acest lucru este evident.
Nu este necesar să desfășori divizii și corpuri de armată, aviația de
bombardament strategic, flote de portavioane, de nave de suprafață sau de submarine
și de ce or mai fi, precum și tot ce a creat zeul Marte pe planeta Pământ, pentru a
distruge o țară sau pentru a-i acapara resursele. Este suficient să impui acolo un
guvern care va face exact ce-i spui. Iar dacă n-o va face, este, azi, foarte simplu să-l
dai jos și să impui altul. Desigur, prin alegeri libere.
Exemplele sunt numeroase. Corporațiile și cei care le creează, le folosesc,
le susțin și le întrețin pot face, azi, pe planeta Pământ, tot ce doresc. Nicio țară din
lume nu are mijloacele necesare pentru a se apăra împotriva lor, atunci când efectul
acțiunilor și politicilor lor este distructiv. Forța financiară și marile ei divizii sunt
deasupra oricăror altor puteri, în afara acelora care le generează sau le folosesc. În
ultima jumătate de secol, acest adevăr a devenit atât de evident, încât nimeni nu mai
are nevoie de alte demonstrații.
Și totuși, armele nu tac. Nici cele clasice, nici cele de distrugere în masă, nici
cele inteligente. Nici cele care nu vor ieși niciodată în văzul lumii.
Așa cum s-a subliniat la începutul acestui text, epoca hiper este epoca giga, a
vitezelor cosmice pe Terra, în tot și prin tot ce există pe planeta noastră. Este încă un
pas în extinderea cognospațiului, a ciberspațiului și, probabil, a tuturor orizonturilor
de posibil acces spre exoplanete.
Ea produce beneficii imense, dar și amenințări imense. Între acestea, se
situează și posibilitatea declanșării unui hiper-război. Acest tip de război poate
fi secvențial sau total, disproporționat sau asimetric, vectorial sau în spectrul larg,
multi-vector (economic, mediatic, cibernetic, cognospațial sau multi-secvențial
etc. etc.). Un război care poate fi oricum, de la cel compus din simple hiperacțiuni flash, folosindu-se mijloace extrem de performante, între care se situează și
armele hipersonice, pentru a rezolva „chirurgical” o problemă de interes major, de
interes vital, de blocaj strategic, tactic sau operațional, până la operații strategice
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de anvergură multi-vectoriale, multi-stratificate sau totale. Geospațiul, aerospațiul,
ciberspațiul și cognospațiul sunt, deopotrivă, orizonturile noastre de areale, dar și
posibile teatre de război.
Astfel de perspective și de abordări sunt și trebuie să fie flexibile și neîngrădite,
întrucât potențialul creativ, iscoditor, inovativ și inventiv al omului, al gândirii
umane, al vocației umane este infinit. Neîndoielnic, noua epocă – epoca hiper –, care
de anunță deja chiar în orizontul acestui secol, va genera, între altele, și o extensie
a gândirii strategice. O recrudescență a reflecției, inclusiv a reflecției strategice și
o redeschidere a orizonturilor zborului omului spre spații infinite sunt necesare și
inevitabile.
Originalitatea gândirii strategice compacte, integrate, terestre, navale,
aerospațiale, cibernetice, cognitive, pe de o parte, și, pe de altă parte, centrarea ei
pe creativitate, pe extensie, pe zbor spre toarte orizonturile, va deveni una dintre
caracteristicile cele mai importante ale conceperii și punerii în operă a viitoarelor
politici și strategii de apărare și de securitate, iar operația strategică cognitivă
integrată și operația aero-terestră și aeronavală în condițiile extinderii cognospațiului
și ciberspațiului, de care vorbeam într-un material anterior7, se vor subsuma unui
concept hiper, rezultat din caracteristicile noii epoci în care facem deja primii pași
experimentali. Faptul că acești primi-pași se fac, în primul rând, în domeniul creării
unor mijloace sofisticate de luptă, de război, de distrugere, care să echipeze masiv și
intempestiv aerospațiul, nu reprezintă o noutate pe planeta Pământ.
Așa a fost mereu. Oamenii și-au dat toată silința pentru a crea, mai întâi,
armele de care au avut și de care au încă nevoie pentru a se apăra de ceilalți oameni,
pentru a supraviețui sau pentru a deveni mai puternici decât ceilalți, a-i domina și a le
impune un anumit tip de comportament. Iar ceea ce a rezultat din cercetările pentru
astfel de arme și de tehnologii, a fost și este folosit și pentru a-și ameliora propriile
condiții de viață.
Universul reflecției strategice este consonant cu cel al orizontului de viețuire
și de supraviețuire. Epoca hiper nu schimbă nici lucrurile și nici rânduielile, ci doar
la amplifică și le supune vitezelor hipersonice. Iar aceste viteze aduc și mai mult,
în prim-planul războiului, aero-spațiul, cosmo-spațiul, ciberspațiul și cognospațiul,
inteligența artificială, mijloacele robotice capabile să dezvolte și să suporte vitezele
hipersonice, precum și efectele lor.
Astfel, operația aeriană – devenită deja pentru foarte multe armate moderne,
aerospațială – nu implică doar manevra strategică aeriană sau aerospațială esențială
(cu implicarea sateliților și a dimensiunii cosmice), într-un areal dat și condiționat
de capabilitatea aeronautică supersonică, ci se și aliniază la obiectivul vitezelor
hipersonice – cel lovire a oricărei ținte de pe Terra în 1-2 ore, oriunde s-ar afla.
Operațiile aero-terestre și aero-navale efectuate și azi de către armatele care
Forțele Aeriene ale României. De la războiul de Întregire Națională la perspective euro-atlantice, Editura
CTEA, Bucureşti, 2017, pp. 93-101
7

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(38)/2019

17

EDITORIAL
dispun de mijloacele necesare au extins deja războiul, teatrele de război și cele de
operații expediționare efectuate și azi oriunde în lume. Totuși, în pofida sistemelor
de alimentare în aer, a introducerii sistemelor C4I2SR sau ulterioare acestora,
datorită razei mici de acțiune a avioanelor de toate tipurile, inclusiv a aviației de
bombardament strategic (care are nevoie, adesea de multe ore de zbor pentru a ajunge
la obiectiv) și a folosirii portavioanelor, astfel de manevre expediționare sunt extrem
de dificile și de costisitoare. Ba, mai mult, în cazul unui război simetric – mare putere
nucleară și înalt tehnologizată contra mare putere nucleară și înalt tehnologizată –,
confruntarea ar fi dezastruoasă.
Probabil, la nivelul gândirii politico-militare și strategice, se speră ca epoca
hiper și vitezele hipersonice să elimine aceste impedimente, aceste mari concentrări
de platforme de luptă gigantice, care sunt extrem de vulnerabile, și de sisteme de
arme greoaie și dificil de asamblat în același flexibil concept strategic și multe altele
și să faciliteze manevra strategică esențială, fără a fi nevoie de desfășurarea unui
imens arsenal de vectori-suport și de vectori-logistici.
În noua configurație hiper, este limpede că, în arta strategică, înțeleasă ca
putere și abilitate creativă și inovativă la nivelul conceperii și efectuării operației de
anvergură și a războiului dus cu vectori hipersonici, se va revigora, în mod necesar,
inteligența creativă, capabilitatea de a surprinde prin originalitatea deciziei strategice
și prin modalitatea de punere a ei în operă. Inteligența artificială și robotica vor face
restul.
Este însă clar că vectorul principal, în jurul căruia se va configura războiul
viitorului în epoca hiper, cu toate componentele sale (aero-terestre, aero-navale,
aero-spațiale, mediatice, psihologice, cibernetice și cognitive), va fi cel aero-spațial.
Desigur, într-o primă fază, avionul multirol de generația a șasea, ulterior, vectorul
aerian hipersonic – modulul purtat de o rachetă, el însuși fiind de tip navetă spațială
cu pilot automat și scut termic cu propulsie adecvată, probabil, antigravitațională, și
posibilitate de recuperare inteligentă sau de autodistrugere necesară – vor revoluționa
atât doctrina cât și arta strategică.
Înalta tehnologie și tehnologia informațională, biotehnologia și nanotehnologia
vor duce, în scurt timp, la realizarea în serie a avionului hipersonic, iar acesta va
face, în fizionomia și filosofia războiului, cam ce se așteaptă să facă, în circulația pe
drumurile publice, automobilul care se conduce singur și funcționează cu energie
electrică, cu energie solară sau cosmică.
Noul concept va revoluționa tot ce există ca suport, ca vector și ca efect în
toate rețelele, în toate mediile și în toate componentele. Infrastructura și îndeosebi
infrastructura critică strategică, rețeaua comandamentelor, cea a sistemelor de
informații și cea a platformelor de luptă se vor conforma cerințelor epocii hiper, iar
spațiul luptei va fi nu doar omnidirecțional, ci și supus efectelor vitezelor hipersonice
(de la 5 Mach în sus).
Într-o astfel de epocă, este de așteptat ca gândirea și inteligența umană, la
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nivelul politicilor de apărare și strategiilor care le pun în operă, asistate de calculator,
să opereze vizionar, pe obiective mari, iar conexiunile, backup-urile și feed-backurile să fie asigurate prin mijloace care încorporează inteligența artificială. Cu alte
cuvinte, inteligența umană a decidentului strategic, operațional și tactic va fi folosită
cu prioritate în generarea concepției acțiunii de nivel strategic, de nivel operațional
și de nivel tactic, iar această concepție trebuie să fine ingenioasă, inedită, subtilă și
surprinzătoare, ca în creația literară, spre exemplu.
Concepția acțiunii, indiferent la ce nivel s-ar elabora aceasta (nivel al deciziei
politice, nivel strategic, nivel operațional sau nivel tactic, de execuție în spațiul
nemijlocit al luptei), trebuie să fie originală, flexibilă, rapidă, precisă și, mai ales,
fluidă și competentă. Elaborarea unei astfel de decizii este, azi, extrem de complicată
și de sofisticată, chiar dacă întregul proces al elaborării ei este asistat de calculator și
încadrat într-un sistem inteligent și coerent de generare.
Războiul actual s-a complicat enorm, a ieșit desul de șifonat din onoarea
militară, datorită meandrelor și subterfugiilor decidenților politici, pentru care
contează, adese, exclusiv, scopul, nu mijloacele, principiile, demnitatea, respectul
celuilalt și onoarea.
Într-un fel, arta militară modernă s-a întors – mai exact, a fost întoarsă – la
subtilitățile artei militare a antichității, atât de clar oglindită în Arta războiului a lui
Sun Tzî și în Arthashastra lui Kautilya.
În această epocă, diferențele între categoriile de forțe vor fi din ce în ce
mai mici, iar vectorul aerospațial cu viteze hipersonice va echipa, probabil, toate
mijloacele de luptă, dar mai ales vectorii de transport rapid la ținte îndepărtate și/sau
deosebit de importante.
Arta strategică în această epocă va avea un imens spațiu de operare și de
manifestare în managementul strategic al războiului, al operației și al acțiunii tactice
nemijlocite, mai ale în: conceperea și generarea arhitecturii spațiilor și conexiunilor,
a rețelelor și interacțiunilor din toate mediile (aeroterestru, aeronaval, aerospațial,
ciberspațial, cognospațial); conceperea și generarea manevrei strategice esențiale și a
flexibilității acesteia, în toate formele operației și acțiunii de luptă (acoperire, apărare,
ofensivă, acțiune integrată, operație întrunită, acțiune preventivă sau preemptivă
etc.). Manevra strategică esențială se bazează pe integrarea tuturor vectorilor, așa
cum se sugerează și în figura de mai jos, în toate formele acțiunilor de nivel strategic,
operațional și tactic, iar componenta aerospațială, în care se realizează efectiv viteze
hipersonice, este una integratoare și transformatoare. Sistematizarea, complexitatea
și integralitatea sunt și trebuie să fie efecte generate de această nouă dimensiune, de
acest nou salt spre viitor.
În figura de mai jos, se sugerează aceste noi interconexiuni. Fiecare depinde
de toți ceilalți, ceea ce impune integrarea complexă și solidă a întregului spațiu al
operației și al luptei.
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Figura nr. 1. Funcția integrantă a hipersonismului

În loc de concluzii
Toate analizele de până acum situează epoca hiper la cel mai înalt nivel de
integrare și de dezvoltare la care a ajuns și poate ajunge omenirea. Desigur, vitezele
hipersonice sunt doar o componentă a hiperismului și, de aceea, nu pot fi tratate separat
de întreaga evoluția a omenirii spre un nivel superior de dezvoltare tehnologică și
cognitivă. De aceea, hipersonismul este un efect al acestei noi epoci, dar și un vector
al ei. El va revoluționa tot ce este mobil, chiar dacă vitezele hipersonice nu sunt
suportate de straturile inferioare ale atmosferei terestre. Corpurile cerești, care intră în
atmosferă cu viteze hipersonice (25.000-50.000 km/h) iau foc. Iar rachetele cosmice
ca și cele balistice intercontinentale, pentru a nu lua fost în straturile inferioare ale
atmosferei, sunt echipate cu scuturi termice. Fără îndoială și mijloacele aeriene care,
pe anumite porțiuni ale traiectoriei lor, vor atinge astfel de viteze, vor fi echipate cu
astfel de scuturi.
Este de așteptat ca astfel de mijloace să permită și chiar să impună reducerea
arsenalului mijloacelor de luptă și chiar să-l esențializeze. În acest nou salt spre
mâine, vectorul aerian, chiar dacă rămâne glonțul care impune și atunci când nu
ucide, va recentra atenția și efortul creativ și inovativ asupra lui. El, în spațiul real, și
bitul, în spațiul cibernetic, vor reconfigura nu doar conflictualitatea și războiul lumii,
ci și modalitatea de a ne apăra de un posibil dezastru sau de a explora imensitatea
care ne înconjoară.
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EDITORIAL

HIPERVÂNT
Se zbenguie vântul pe-ntinsul câmpiei
Și bate continuu, de smulge scaieții,
Usucă lumina, îngheață nămeții
Și flutură steagul pe Turnul Chindiei.
E aspru ca vremea Războiului Rece,
Parșiv ca nisipul din zări mișcătoare,
Nu-i pasă de toamnă, de iarnă, de soare
Și nici de-înserarea ce vine și trece.
Cabrează-n timpane, pe văi și pe dealuri,
Pe creste alpine, prin minți fără minte,
Prin cărți răsfoite, prin mări de cuvinte,
Prin tot ce există, pe frunți și pe valuri.
E greu să-i ții calea, nu-i pasă de tine,
Nu-l vezi, nu te vede, da-l simți și te simte,
Ca inima lumii ce bate-n cuvinte,
Ca lacrima Terrei criptată-n destine.
Fluid ca nimicul ce trece-n de toate,
Curat ca metalul ce cade din ceruri,
Tenace ca gheața titrată cu geruri
El face ce știe și știe ce poate.
Adesea se pune pe el la-încercare,
Împinge corăbii, produce taifunuri,
Și bântuie lumea cu focuri și fumuri
Prin creiere vide, uitate de soare.
De-o vreme, există-ntr-un nou vânt ce bate,
Un vânt hipersonic, de-o altă factură,
Ce-aduce pe Terra o nouă măsură
A tot ce există, a tot ce se poate.
Un vânt hipersonic, un vânt hipervânt,
Ce scrie în oameni un hipercuvânt.
Gheorghe Văduva,
București, 01 februarie 2019
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EDUCATION IN ROMANIA NEW APPROACHES
EDUCATIE IN ROMANIA NOI ABORDĂRI
Summary

Lect.univ.dr. Carmen Manuela CAZAN1

In March, the Romanian Ministry of Education launched a proposal
to improve the education system in our country. The position paper released
by Minister of Education has 22 pages and was published on the website of
the Education Ministry, edu.ro. named “Education unites us - A vision for the
future of education in Romania”.
The document is accompanied by a press release at the end of which
there is a debate on the topic: “to develop together the framework of a
constructive dialogue”, waiting for opinions, opinions and analyzes.
The document does not have the form of a legislative act and it was
catalogued by Minister of Education, as “a proposal”.

Keyword: education; legislative; future; topics;

The structure of document

T

he title is motivating and encourages you to read the content by trying to
identify measures to restore education as a national priority. This analysis
can not address all aspects presented in this document and does not aim to support
or criticize the areas addressed. We do not intend to offer an objective view. It is a
personal point of view and does not propose any improvement.
The document brings new syntax that can form paradigms in education:
education of the future, school autonomy, quality education. It is true that there are
Lector universitar doctor, Universitatea Crestina “Dimitrie Cantemir”, Bucuresti, Facultatea de Stiinte ale Educatiei
1
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no explanations about these paradigms, but they can be inferred from the information
contained in the document.
The fundamental values2 that the education system should cultivate are five:
trust, equity, solidarity, efficiency and autonomy.
The education system should cultivate five principles3 of a future education:
pupil-centeredness, flexibility, measurable quality, collaboration, subsidiarity. These
principles imply, in short, in the explanation of the authors:
- Centering on student. Specifically, this requires counseling for school and
professional guidance based on skills and talent, as well as socio-educational support
for all children, according to each one’s needs.
- Flexibility. There are flexible routes that provide a school trip for each, with
the possibility of returning and modifying it to achieve the desired goals. Individually,
the outcome of the educational approach will be a flexible and adaptable adult to the
dynamics of society.
- Measurable quality. There are transparent quality standards for all actors and
each stage of the educational path has clear objectives for each child. The positive
impact of the teaching-learning process on the pupil is the main quality indicator of
a school, and the success of the public education service as a whole is measured by
the skilled entry of the young on the labor market.
- Collaboration. The public education service actively collaborates with the
economic and associative sector, and the school supports and, if necessary, guides
the family as its primary educator. Teachers work interdisciplinary, for the benefit
of students, supporting each other and sharing good practice models. Learning is
based on the participation of beneficiaries (students, family, community) in content
development and in the definition of the educational path.
- Subsidiarity. Decisions affecting the child’s progress are taken as close as
possible, and ensuring the quality of the educational approach and achieving the
learning objectives for each child are the responsibility of each actor involved, from
family to school and community. Schools are encouraged, through special tools, to
supplement their funding and improve the performance of the action educational
system in the most appropriate way in which it operates.
Important issues are the intention to increase the autonomy of schools and the
decision-making independence of teachers, as well as to move relevant decisions as
close as possible to the pupil, in accordance with the principle of subsidiarity.
The curriculum that is increasingly busy and which seems to be unable to
adapt to the needs and interests of students could be adapted and applied by schools
in a personalized way through the diversity of pedagogical approaches that is a thing
https://www.edu.ro/sites /Educatia-ne-uneste-Viziune-asupra-viitorului-educatiei-in-Romania.pdf
vizitat pe 10.05.2019
3
https://www.edu.ro/sites /Educatia-ne-uneste-Viziune-asupra-viitorului-educatiei-in-Romania.pdf
vizitat pe 10.05.2019
2
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to be encouraged in any system who is concerned about the well-being of students
and teachers.
The principle of subsidiarity is close to the school’s autonomy and can solve
many situations in the local area that do require teachers only than an alternative
approach. But what about the politics that sends its representatives to schools,
because executives and inspectors are representatives of politics. Will accept the
ministry of education - one of the most strongly politicized structures in the country
- the autonomy of schools and subsidiarity?
Politics can not co-operate with autonomy and subsidiarity in education.
Education is pedagogy and this discipline is not compatible in its applicative part
with politics.

Role of Education
Education is humanist and it reduces its role or just to create the workforce,
seems to be economically forceful, before its cultural, social and personal
development roles (Role of Education4, I, 1, p. 2). Without denying the fundamental
role of education in shaping the labor market and maintaining a satisfying creativeentrepreneurial level, it is unacceptable that it is a priority in a document that states
“student-centered.” Education is knowledge and empowerment for making decisions,
in a favorable context. Developing skills to be integrated into the labor market - is
a goal for robotics. To work in the field of culture - arts and education - is specific
to humans. Routine and creativity-free activities can be allocated to robots, as large
super-industrialized countries do. Forcing labor market involvement, is not human
specific, what about artists?
The entire document is conceived in this spirit, and the assumption of
entrepreneurial value as a priority value is clearly stated at p. 4 - the success of the
public education service5 as a whole is measured by the skilled entry of the young
on the labor market.
The purpose of education is integrating into the labor market and by acquiring
a role in the globalized society, as well as by favoring a certain type of personality
- curiosity, initiative and entrepreneurship, courage to adopt solutions new and
test boundaries, ability to create personal goals and plans and tenacity in their
implementation, adaptability and flexibility 6- p.5.
The “student centered” principle should not be an empty or insufficiently
spoken word, and the respect for the individuality and uniqueness of each student

https://www.edu.ro/sites /Educatia-ne-uneste-Viziune-asupra-viitorului-educatiei-in-Romania.pdf
vizitat pe 10.05.2019
5
https://www.edu.ro/sites /Educatia-ne-uneste-Viziune-asupra-viitorului-educatiei-in-Romania.pdf
vizitat pe 10.05.2019
6
https://www.edu.ro/sites /Educatia-ne-uneste-Viziune-asupra-viitorului-educatiei-in-Romania.pdf
vizitat pe 10.05.2019
4
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allows them to develop themselves at their own pace. That’s why it would not be a
bad idea to assume a more generous primary role, not to teach on competencies, but
on abilities.
If the current document is the basis for a new law on education, then we will
have to appreciate the current Law of National Education, Law 1/2011 - of which this
document is heavily inspired - only addresses thirdly (Art. 4, lit.c) - employment7 as
a role of education, while the priority role was defined by personal fulfillment and
development, by achieving its own goals in life, according to each one’s interests and
aspirations and the desire to learn throughout life.
Do we now have a new national education bill? Where did the old one go
wrong? Are there actual impact studies of the current national education law that
identify the issues that have arisen and what are the best solutions? Is there a reform
of education without having the main client - the student?
Of course, the process of validating each personality to integrate into the labor
market is ensured by a small theoretical utopia. Personal development counseling
prepares the individual to be the best version, depending on the context he encounters,
to be a harmonious personality who validates his uniqueness and passions but who
will confirm all this pedagogical goodwill concentrated in him and all this the happy
way of personal destiny only through integration into the labor market, an individual
who must be both happy and self-satisfied, perfectly integrated into society but also
perfectly validated personally.
Educational counseling offered in school should provide services for pupils to
be observed, guided, counseled. Counseling does not allow us to do this simple, the
counselor’s decision will be average, it may conflict directly with what the student
wants or thinks to be good for him.
We are still in a state where the family strictly establishes the child’s future
profession.
If this is - centered on the student’s needs - it is based on the premise that
the student’s needs are fundamental, but they are the ones we basically know better
than the student or his family. On the other hand, it is welcomed the existence of a
principle of flexibility, which would allow the change8 of the chosen educational
path if the initial option would prove inappropriate (p.9).
I personally know the problem of career counseling, which I have as a discipline
in the supplement to the bachelor’s degree from the Faculty of Education Sciences.
But career counseling is awarded to graduates of the Faculty of Psychology, who do
not have this discipline on the license supplement.
Career counseling is a sensitive area in Romania. The status of career counselors
is divided between CoPsY and ISE. The theoretical approach and good intentions
http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/14847 vizitat pe 10.05.2019
https://www.edu.ro/sites /Educatia-ne-uneste-Viziune-asupra-viitorului-educatiei-in-Romania.pdf
vizitat pe 10.05.2019
7
8
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will have to be well weighed. These are crucial decisions that will affect the lives of
our students and students. In any case, I think that the legislative approaches of this
field can be achieved, then institutional measures can be taken.
There are provisions in the law of national education that have proved
ineffective:
a. The idea of a compulsory education extended to 12 classes - which favors
a quantitative logic - to have as many students as pupils - has harmed the education
system. The intention to stop school dropout and reduce school dropout has favored
functional illiteracy. The pressure exerted on teachers to promote student education
has led to functional illiteracy.
b. The preparatory class and its role as a buffer between kindergarten education
and primary education. Because, in this sense, this year of transition was useful and
helped to some extent the children who had not benefited from kindergarten or home
education.
c. The idea of a differentiated exam, as well as the possibility of various options
for the graduate (eg. he can choose any type of graduation program regardless of the
study program originally chosen, except for the technological program). I find it
limiting and not happy the idea of limit access to the student’s faculty and conditional
on the type of graduate baccalaureate.
As a teacher, I do not quite understand why students are promoting individual
grades with grade 5, but to promote the baccalaureate exam, media needs to be 6.
Why this artificial threshold? It is similar to obtaining a driving license. You have
promoted each test - hall, route, polygon - but do not promote the exam?
Romania should urgently solve this docimological paradox. The student
knows, but not enough to be able to promote. If the student has the minimum of
knowledge or abilities, then why can not promote?
Does it need to know and be able to do more? Then this information is the
basis of the national examination procedure. What interest in the educational process
“the whole of the processes carried out in a school organization”9 - as defined by
R. China - is to offer the opportunity for students to complete their studies or to
demonstrate the uselessness of their education process. Have you been a student? So
what? Here he did not use you!
Personally, the current baccalaureate approach seems to me unnecessary,
even potentially harmful.

The product of the Romanian school: the autonomy adults
Education goes through several stages, as is normal, each with its goals. The
China, R. Imbunatatirea calitatii educatiei in invatamantul preuniversitar pe baza referentialului
ISO 9001 si a modelului de excelenta al EFQM, Bucuresti, Editura Universitara, 2015.
9
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personality involved in society is educated from the youngest age – “early education”10
- small child’s education. Early education offers great opportunities for children to
develop. Pre-school age is favourable to detecting potential developmental disorders.
The “individualisation of learning”11 can be approached from the early
education as there is the possibility of recovery if the intervention is done early.
For the formation of future autonomous adults, it is necessary to identify from
the pre-school education the areas of children’s excellence as well as the areas that
require remedial interventions.
The school course builds on the principle of flexibility, focuses on the needs
and abilities of the beneficiary and leads to its self-empowerment as a member of
society, from a personal and professional point of view, according to the document.
“At the end of the compulsory education, the beneficiary is able to apply
practical knowledge in the everyday life of the knowledge acquired in the field
of communication, mathematics, sciences and digital. It has a set of transferable
professional skills, as well as the attitude and tools needed for qualified entry into
the labour market. It also has a set of competencies that enable it to manage the
economic and financial aspects of independent life, family creation and management,
community participation and creation, self-responsibility, and actions of groups is
part of it. Has the knowledge and attitudes necessary to make sustainable use of
existing resources in personal life and in society in general”12, says the document
quoted.
Of course, such an individual will have to demonstrate practically, even in a
baccalaureate exam, that all he has learned is useful - it is worth noting once again this
hiatus between the humanistic gesture of the document and its lucrative, utilitarian,
and pro-active - “Graduation exams for science and socio-humanist programs
(Baccalaureate A1 and A2) and vocational program (Baccalaureate V) will include
program-specific examinations and a maturity test that assesses the graduate’s ability
to use the competences acquired during the compulsory schooling, the creativity,
knowledge, skills, aptitudes and attitudes of the graduate13 - p. 22.
I know, it’s hard to get critical thinking at the level of education’s finality.
Among the critical thinkers, you could even discover people to question the benign
and happy dynamics of the differences that will happily nourish a global society,
perhaps people who believe that the acceleration and complexity of our own world
Petrescu, C. Little child’s education in relation to real life, București, Univers Strategic - revistă de
studii strategice interdisciplinare și de securitate nr. 4(32)/2017.
11
Petrescu, C. Observatoires locaux concernant la formation continue dans les ecoles maternelles,
București, Univers Strategic - revistă de studii strategice interdisciplinare și de securitate nr.
1(37)/2019
12
https://www.edu.ro/sites /Educatia-ne-uneste-Viziune-asupra-viitorului-educatiei-in-Romania.pdf
vizitat pe 10.05.2019
13
https://www.edu.ro/sites /Educatia-ne-uneste-Viziune-asupra-viitorului-educatiei-in-Romania.pdf
vizitat pe 10.05.2019
10
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will have to respond differently than through a world- an overstep of creative springs.
That is why I believe that the roles of education should be broad and generous
defined, appropriately emphasized, and their hierarchy built correctly. They have
to take into account the real human diversity and the plurality of ways in which a
human being can find its purpose and fulfilment, only then will we speak of a system
that really promotes inclusion and pluralism.
I believe that human beings must be realistically prepared for the polymorphic
and tense space of today’s world, where differences often nourish conflicts and
resentments and are not only a resource pool for the economic world.

Conclusions
These are the major observations of my analysis. We have not exhausted all
that we have to say, but I believe that the document proposed by the Minister of
Education really contains a vision and that he deserves serious discussion. If this is a
document that we must take seriously, then we really need to focus on it.
The document is not well structured because the mere reading of chapters
shows there is no coherent structure. Rather, there are some observations of a teacher
with more than 30 years of experience in pre-university education and university
education.
In last 30 years in education, we are in reform. This has destroyed a coherent
and articulate system. All the measures implemented after 1990 were changes
without fund and nuances of policies without investment, no money, no political
support, no match for the change of mentality.
A functional education - to review the ideas of E. Claparede - is adapted to the
new demands of society. We need a functioning society, but do not forget that any
society is made up of individuals with individualities and individualities.
A coherent approach to national education must be constructive and start from
the real and objective knowledge of the education system. Establish structures that
have been dismantled, challenge the effort of teachers when they are not given the
real opportunity to recognize their daily efforts, to launch ideas that can be correlated
with other education systems without adapting them to the national system - maybe
they can not be adapted, did anyone ask?
The education system in Romania no longer supports other changes because it
has not made the changes proposed in the last 30 years. To change you have to make
sure you have what. Introducing changes on emerging areas is like buying an S-size
coat from an international brand, and you’re actually holding 5XL, or by carefully
looking at some areas - a curriculum, for example - trying to use a international breed
a 5XL coat and you actually wear S.
To explain the above mentioned comparisons I can mention the results of the
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international tests PISA, TIMMS, PIRLS, but also the results of the Romanian pupils
at the international Olympiads.
We have an educational system that needs to be changed and adapted to
international evaluations to which other countries are very good, but we have results
in international competitions where the countries we have as an educational target
do not even present.
There is this question - the Romanian educational system is good because it
has very good results at international Olympiads or is weak because it is subsidized
and does not offer equal opportunities to education for all students? The answer
is one - the system is subsidized. Lack of money invested in education leads to
poor results being recorded. Teachers, students and parents can not be accused of
lacking motivation for education. Education-based policies and investment money
determine the success of education.
We will come back with other comments on the proposed reform of education
in our country. There are many areas I have not approached and that call for special
attention, especially as there is a campaign to support these changes at pre-university
and university level.
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CREATING THE PRESCHOOLER’S
CRITICAL THINKING THROUGH
DIDACTIC PLAY
CREAREA GÂNDIRII CRITICE
A PRESCOLARULUI PRIN JOC
DIDACTIC
Conona PETRESCU1

Rezumat
Articolul nostru îşi propune să continue ideea itinerantă
şi explicită pentru cercetarea educaţională a formării gândirii
critice a preşcolarului din perspectiva educaţiei pentru dezvoltare
durabilă. După cum ştim, grădinița asigură mediul care garantează
siguranța și sănătatea copiilor și implică, în procesul de învățare,
atât familia cât și comunitatea, ținând seama de caracteristicile
psihologice ale dezvoltării copilului. La baza constituirii mediului de
învăţare critică stau trei principii: principiile sociale, principiile care
guvernează dezvoltarea și învățarea la vârstele mici şi principiile
operaționale - reguli, norme și valori cu un caracter operațional. Pe
de altă parte, jocul didactic are atât elemente de realizare exogenă
(multifactorialitate, contribuţia comunităţii, explorare a mediului,
curriculum, material didactic, spaţiul de joc, executare şi acţiune,
protecţie, complexificarea jocului etc.), cât şi elemente de realizare
endogenă (experienţa existenţială a copilului, interiorizarea sarcinei
didactice, autoevaluarea). Punctul focal al formării gândirii critice a
copilului mic rezidă din formularea inovativă a sarcinei didactice prin
care sunt antrenate toate operațiile gândirii, capacitatea de asociere,
flexibilitate, fluiditate, curaj, iniţiativă, exerciţiul de responsabilitate
- toate asociate celorlaţi factori exogeni şi endogeni amintiţi anterior.

Cuvinte-cheie: formarea gândirii critice; mediul de învăţare critică;
factori exogeni şi endogeni; sarcina didactică, jocul didactic;
Conf.univ.dr. Conona PETRESCU, Chaire UNESCO Culture des droits de l’homme et éducation au
développement durable dans l’enseignement préscolaire et primaire, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei,
Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir
1
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Abstract
Our article aims to continue the itinerant and explicit idea for
the educational research of the critical thinking of the preschool from
the perspective of education for sustainable development. As we know,
the kindergarten provides the environment that guarantees the safety
and health of children and involves both the family and community
in the learning process, taking into account the psychological
characteristics of the child’s development. The basis for establishing
the critical learning environment consists of three principles: social
principles, principles that govern development and learning at
younger ages and operating principles - rules, norms and values
of an operational nature. On the other hand, the didactic game has
both exogenous elements (multifactorial, community contribution,
environmental exploration, curriculum, didactic material, playing
space, execution and action, protection, complexity of the game, etc.),
as well as endogenous elements (the existential experience of the child,
the internalization of the didactic task, self-evaluation, etc.). The focal
point of forming the critical thinking of a small child is the innovative
formulation of the didactic task that engages all thinking, association,
flexibility, fluidity, courage, initiative, exercise of responsibility all associated with the other exogenous and endogenous factors
mentioned above.

Keywords: critical thinking formation; critical learning environment;
exogenous and endogenous factors; didactic task; didactic play;

Introduction

O

ur article aims to continue the itinerant and explicit idea for the
educational research on critical thinking of the preschool from
the sustainable development education’s perspective. As we know, the
kindergarten provides the environment that guarantees the safety and health
of children and involves both the family and community in the learning
process, taking into account the psychological characteristics of the child’s
development2.
I. Organizing a Cognitive Environment
The basis for establishing the critical learning environment consists

Cazan, C.M., Caracteristici ale educației la nivelul pre-secundar. Univers strategic - Revistă de
Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate, Bucureşti, nr. 4 (36) /2018.
2
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of three principles: social principles, principles governing the development
and learning at younger ages, and operational principles - rules, norms and
values with an operational nature. In such environment, the child is able to
apply prior knowledge and encounter a new idea or exploration ways. In so
doing, the child is require to critically evaluate the idea, own and of others,
and draw some conclusions based on guidance from the teacher and shaped
by their own knowledge in collaboration with other children. And so, an
atmosphere such as this would be ideal. But many educators struggle with
implementation. We propose a method incorporating 6 steps outlined
in best practices for creating a critical learning environment and a effective
teaching strategy.
(1) Ask a question
By posing an intriguing question or problem to children they will be
internally motivated and feel engaged in their learning. It demonstrates to
the children that the teacher respects their autonomous thought process
and has genuine interest in their assessment of the question. Selecting a
provocative or controversial topic is an effective technique to animate and
stimulate child’s participation.
(2) Explain the question
The context and importance of the question/problem needs to be
emphasized by the teacher. This will further motivate children.
(3) Encourage high-order intellectual development
As we know, the Bloom’s taxonomy recognizes that evaluation,
analysis, and synthesis are at the top of the cognitive pyramid3. Engaging in
these higher order activities are the goal of a critical learning environment.
The effective learning in that it makes a sustained, substantial, and positive
influence on the way a child acts, thinks, and feels.
High-quality intellectual activity is our target. This step is the bridge
of the critical learning environment and, often, the most difficult to achieve.
Engaging in active learning techniques is fundamental. All modalities
of active learning prove benefits with problem solving and cooperative
activities, having the greatest learning potential.
Active Learning: problem solving and cooperative activities
Bloom B; Engelhart M.; Furst E; Hill W; Krathwohl D. (1956). Taxonomy of educational objectives:
the classification of educational goals. In: Green, editor. Handbook I: Cognitive Domain. New York:
Longmans.

3
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Photos: Kindergartens in the District 5, Bucharest
(4) Facilitate the child’s ability to answer the question
An effective critical learning environment should foster the ability of the
children to draw conclusions based on evidence and prior knowledge. The
teacher needs to recognize when re-direction needs to be given children or
groups by evaluating their progress through the given problem. Pedagogical
verbs keys are: encourage, engage, and challenge. Children should
be motivated to make a stance and defend it. In order for a child to think
critically they must feel comfortable. The atmosphere should be relaxed
and permissive, any feedback should be constructive and consistent, and
collaboration between children should be encouraged.
(5) The case-based learning activities
Also, from our experience, we know that the case-based learning
activities create an effective critical learning environment. This child and
problem-centered approach to instruction improve critical thinking and
decision making. An active learning approach to the cases facilitates the
learner’s involvement and can improve participation and motivation. For
example, each group was given a different case related to the same topic
Divided into groups of a number of children and. The questions raised for
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each case are open, complex and controversial. Each group give time to
investigate the case, analyze the questions and discuss their answers.  The
teacher moves from one group to another during the research / discussion
period to encourage critical thinking by asking additional questions,
providing guidance in an unconditional manner and providing feedback
on the preliminary answers.  Then, each group presents its case study, the
questions and the adjacent answers to the whole class. Then, each group
presents its case study, made and adjacent questions and answers to the
whole class. The questions are displayed. The group would then present
their responses, justifications, and defend them if questioned by other groups
or the teacher. At the end of each meeting, children are asked to write on
the blackboard or to express orally two things they have learned and two
unanswered questions.
(6) Leave the Children with a Reflection
If the learning environment has been successful, children should leave
with a thorough understanding of the topic, but should also be inquisitive
about what comes next. The “so now what?” question should be raised at the
end of class to emphasize this.
II. Using the Social Principles
Teaching critical thinking skills is a necessity with our children because
they’re crucial for living life. As such, every teacher is looking for exciting
ways to integrate it into classrooms. Thinking critically is more than just
thinking clearly or rationally; it’s about thinking independently. It
means formulating our own opinions, drawing our conclusions regardless
of outside influence. It’s about the discipline of analysis and seeing the
connections between ideas, and being wide open to other viewpoints and
opinions. We can use these techniques for teaching critical thinking skills
in every lesson and subject. It is important to get creative and find different
ways to incorporate them into our teaching practices.
( 1 ) Starting with a question, and then, develop essential
questions
The most straightforward foray into the subject is starting with a
question on what do we want to explore and discuss. It is necessary to develop
essential questions, inspiring an exploration for knowledge and problemsolving. It is better to encourage brainstorming. Consequently, we
write down possible answers and we have open discussions with children as
a part of defining the problem.
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(2) Using data base or previous experience
Children need information in order to be engaged in the critical thinking
process. Begin any exercise with a review of related data which ensures they
can recall facts pertinent to the topic, such as:
• reading assignments and other homework;
• previous lessons or exercises;
• a video, a pre-text or I phone.
(3) Coming back to the classic references
Classical literary works are a launch pad for exploring critical thinking.
Use them for specific lessons on character motivation, intrigue or other
various themes.
(4) Creating an idea chart
In the critical process, it is necessary to help children through some
resources organized in an idea structure or chart.
(5 ) U s i n g t h e i n f o r m a t i o n f l u x a n d o t h e r
many sources
Mastering the proper use of information is crucial to our children’
success in school and life. It’s about learning how to dig through knowledge
to find the most useful and appropriate facts for solving a problem. Children
must learn to amass the proper expertise to inform their thinking, in an
autonomy waz and instrumental thinking fluency.
(6) Peer groups
We search also comfort in dialogue. Kids thrive in environments
involving teamwork and collaboration. We show kids their peers are an
excellent source of information, questions, and problem-solving techniques.
(7) The home work
The homework is a specific moment in time to reflect in the
autonomy way. Additionally, they learn to apply their knowledge and logic
to explaining themselves as clearly as possible.
(8) Problem-solving skills
Assigning a specific problem is one of the best avenues for teaching
critical thinking skills. It’s best to teach critical thinking and problem-solving
skills simultaneously.
(9) Role playing
Role-playing is an interactive method for exercising critical
thinking. For example, we create teams of children and we are investigating
a conflict between two characters or historical figures. Then, ask them to
decide which character they each choose to play. They’ll each have different
points of view in this conflict. Have them discuss it until they can mutually
explain the other’s point of view. Their final challenge will be to each suggest
a compromise.
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( 1 0 ) Using a different mental skill set
Though we are inherently visual learners, it can be challenging
to communicate an idea without words effectively, in non-verbal way.
Translating thoughts to picture or other figures encourages critical thinking,
and we install a pedagogical switching code. It guides kids to think using a
different mental skill set, and it’s also a fair way to get them truly invested in
an idea. A complex imagology can be also useful for it.
( 1 1 ) Developing critical thinking skills
Each subject offers opportunities for critical thinking, thus providing
the opportunity to develop critical thinking skills in all our lessons. We
create the teaching space for discussion and address critical thinking as a
continuous process.
(12) Stressing the process role
Critical thinking involves labor and concentration, but children should
practice it for much of the process. Having said that, it may be helpful to
partially process the process. In addition to correcting misconceptions or
hypotheses, you will offer more vibrant lessons, more in-depth exploration,
and better lifelong learning.
(13) Concluding the lessons with reflection
They give coherence to successions of explored ideas on lessons.
(14) Accepting the alternative way and dialogue based on
open mind
3. Principles Governing the Development and Learning
• Early experiences have deep effects on development and learning.
• Children develop best when they have secure relationships.
• All areas of development and learning are effective.
• Children’s experiences shape their motivation and approaches to learning.
• Learning and development follow sequences.
• Development and learning proceed at varying levels.
• Development and learning result from an effective interaction of the
internal process and own experience.
• Development proceeds toward greater complexity, self-regulation,
and symbolic or representational capacities.
• Development and learning appear and are influenced by different
social and cultural contexts.
• Children learn in a variety of ways.
• Play is an important way for developing self-regulation and language,
cognition, and social competence.
• Learning development is pertinent when children are challenged.
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4. Operating Critical Thinking Principles
• Including and increasing our learning potential, together
We cultivate trust, treat each other with respect and assume good
intentions.
• Including different perspectives and working cooperatively
within and across the sequences. We enhance our activities when we
celebrate the diversity in our community and our common commitment to
equity, inclusion and equal access to all.
• Creating and innovating
We develop sustainable solutions, participating in the harmonious
building context. We learn from our experiences, taking intelligent risks,
valorizing positively any mistakes.
• Facilitating
Solutions can be common in certain situations, as such, they can be
more easily accessed.
• Being accountable to each other, conforming to the principle my
freedom finishes at the borders with the other person freedom. So we make
transparent decisions, assess individual and team performance, and follow
through on our commitments. We give and receive constructive feedback, we
appreciate performance at all levels.
• Being present timely.
5. Roles of the Didactic Play
The didactic game has both exogenous elements as well as endogenous
elements related to the motivation.
Exogenous and endogenous elements
Classroom management is developed through the belief that we
respect ourselves, each other, and the learning environment. As a teacher
we are obligated to provide a safe and inviting classroom environment to
optimize child learning. A classroom management vision on environmental
learning is evolving and will continue to be a development process. Each child
needs a nurturing and stimulating environment to learn and grow socially,
emotionally, and intellectually. It is our role to create a safe environment
based on respect and the intrinsic value to learn. Among other exogenous
elements, such as multifactorial, community contribution, environmental
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exploration, curriculum, didactic material, playing space, execution and
action, protection, complexity of the game, etc.), the factors contributing
to such an environment are also an engaging classroom, safe learning
atmosphere, and collaborative opportunities.
Creating an active engagement of the classroom is aligned with the idea
that children will be intrinsically motivated to learn, taking into account the
existential experience of the child, internalization of the didactic
task, self-evaluation. An active learning environment must be carefully
managed. There are many factors that influence the critical vision. Children
need to develop personal responsibility and need to be accountable. So we
must be organized to provide a safe physical and emotional environment
for a children group. Our expectations for learning, based on the needs
of the learners, will be clear and routine. How the classroom is structured
determines the stage for strengthening desired learning behaviour — to
include a quietness and calmness that encourages appropriate child - child
and child-teacher interaction. In respecting each other as learners, children
are free to take risks and make mistakes. In learning from their mistakes,
the children can continue to grow and learn. Establishing mutual respect is
critical. Limits are established easily due to the respect and clear expectations.
This way allow to children to be responsible members of their classroom
community, by using strategies such as: class meetings, positive discipline,
and collaborative principles. In showing children how to become responsible
while caring about others, they are learning to be socially accountable.
Every classroom is a unique community of learners that varies not
only in abilities, but also in learning styles. Children will have opportunities
to collaborate with each other and work in a classroom that encourages
acceptance and tolerance. Children are motivated in different ways so we can
project an interactive classroom with incorporated themes, integrated units,
projects, group work, individual work, and hands-on learning. We appreciate
a flexible learning environment that encourages learner exploration,
discovery, and expression to allow each learner the opportunity to feel
engaged and excited about learning.
The focal point of creating the critical thinking of a small child is the
innovative formulation of the didactic task that engages all thinking,
association, flexibility, fluidity, courage, initiative, exercise of responsibility
- all associated with the other exogenous and endogenous factors mentioned
above.
6. Classroom Ergonomic Environment
           By creating a space of creativity, the role of motivational posters,
quotes and words will be to remind children that they are important and have
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the key to their success. Children need to see that their work and projects are
valued and worthy of display. Instructional posters, such as the alphabet,
flow charts, schedules, guided reading groups, special announcements and
so on are functional and used often. Inquiry based lessons will be easily
supportive by a collaborative arrangement. Traffic flow also will be considered
in the arrangement of desks.    The teacher work area is in the corner but is
clearly seen when you enter the room. If the teacher’s desk is organized, then
children tend to want to be organized. This sets the tone for learning. So that,
we will be with our children, in groups, and communicate directly within
the children learning spaces. Technology is an important instructional tool,
complementary, and will be used often: projector screen, tech table for
projector, speakers, and so on.
Rules and Procedures
           When children enter the classroom, it is good to be welcomed
individually at the door and invited daily to join the class family. We are
the first to model respect and together we promote respect. Children need
to know we care about them as individuals and that we expect great things
from them. We model also enthusiasm for learning and this should be
contagious for children.
So, the classroom rules could be simply to respect:
• Be safe.
• Be respectful.
• Be responsible.
Children need to know what is expected of them and how to succeed
in the class. Kristin Sayeski (2011) states that a classroom’s practiced and
rehearsed daily procedures create the backbone of effective classroom
management. We also learn that expectations of being a member contribute
to the learning community. We need to remember that we all make mistakes.
Mistakes are part of learning and we respect each other enough to support
each other even when we make mistakes4.
Daily routines and procedures are implemented and posted. The daily
schedule will most be determined by school schedules, electives/exploratory
periods, team teaching or partnering. Ideally, for example, the Arts would
be taught in blocks 60-90 minutes in the morning, and math - in the later
morning or afternoon. A weekly calendar of assignments and due dates
are important to be visible. By using these things consistently, children
become familiar with them and achieve a sense of learning security in our
classroom. The routine supports a safe environment with no surprises. These
Sayeski, Kristin L.; Brown, Monica R. October 13, 2014. Developing a Classroom Management Plan
Using a Tiered Approach, in Teaching Exceptional Children (TEC), the Council for Exceptional Children,
the Committee on Publication Ethics (COPE).
4
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ones are important concepts to our learning environment. We are respectful
of ourselves, each other, and the environment.
In conclusion, through the critical thinking approach,
we inspire, we educate and we transform children. Children
have high expectations of themselves by exposing them to the outdoors and
engaging them in learning projects. We educate children through science and
environmental education embedded in all programs and activities and other,
and we transform children by endowing them with increased learning skills,
civic and community leadership, environmental stewardship, and integrative
employment skills.
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AGENDA 2030: OBJECTIFS
EN ACTION
AGENDA 2030 – OBIECTIVE
ÎN ACȚIUNE
Octavia COSTEA1

Resumé
D’ici 2030, l’humanité est impliquée dans des actions afin que
tous les apprenants disposent des connaissances et des compétences
nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment
par le biais de l’éducation au développement durable et à des
modes de vie durables, aux droits de l’homme, à l’égalité
des sexes, à la promotion d’une culture de la paix et de la
non-violence , citoyenneté mondiale et appréciation de la
diversité culturelle et de la contribution de la culture au
développement durable. Le Programme de développement durable
à l’horizon 2030 doit commencer le plus tôt possible, sur les bancs
des écoles. Dans certains contextes, les éducateurs et les décideurs
peuvent être confrontés à des problèmes contextuels rendant difficile
la mise en œuvre de réformes à l’échelle du système et de programmes
mondiaux. La coopération de notre chaire avec la Commission
Nationale de la Roumanie pour l’UNESCO, La Commission nationale
de la France, Le Bureau régional de l’UNESCO pour la science et
la culture en Europe de Venise, Italie, ainsi que notre coopération
en réseau avec des partenaires locaux s’emploie à progresser
davantage sur la voie de la paix et de l’éducation pour les modes de
vie durable dans le systeme roumaine, dans la région de l’Europe
du Sud-Est (SEE), l’Europe et le monde. Étant donné que la nouvelle
éducation met l’accent sur la qualité de l’éducation, l’apprentissage
et l’enseignement dans l’Agenda, nous partageons la vision du Le
Prof. dr. Octavia COSTEA, Chaire UNESCO Culture des droits de l’homme et éducation au développement durable, dans l’enseignement préscolaire et primaire, Université Chrétienne «Dimitrie Cantemir »
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Bureau régional de l’UNESCO de Venise sur plusieurs dimensions
éducationnelles embriquées: l’éducation à la citoyenneté mondiale
(EDC), l’éducation au développement durable (EDD), la prévention
de l’extrémisme violent (PVE), la prévention de l’extrémisme violent
par l’éducation (PVE-E) et le dialogue interculturel et interreligieux
afin de contribuer à l’intégration de ces multiples dimensions de
l’éducation et de faciliter le respect de la diversité culturelle, religieuse
et linguistique, vitale pour la réalisation des objectifs sociaux. cohésion
et justice. Il est essentiel d’éliminer la discrimination, le harcèlement et
toutes les formes de violence, manifestes ou insidieuses, et d’empêcher
les tentatives d’endoctrinement. Les principaux publics cibles
sont les acteurs de l’éducation, tels que les décideurs, les chefs
d’établissement et les enseignants. Notre chaire traite des principaux
concepts de l’éducation: éducation à la citoyenneté mondiale,
éducation au développement durable, prévention de l’extrémisme
violent, prévention de l’extrémisme violent par l’éducation, dialogue
interculturel et interreligieux.
Mots-clés: l’éducation au développement durable; modes de vie
durables; droits de l’homme; l’égalité des sexes; la promotion d’une
culture de la paix et de la non-violence; citoyenneté mondiale;
appréciation de la diversité culturelle; la contribution de la culture au
développement durable; acteurs de l’éducationâ; réseaux et
partenaires.

Introduction

D’ici 2030, l’humanité est impliquée dans des actions afin que
tous les apprenants disposent des connaissances et des compétences
nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par
le biais de l’éducation au développement durable et à des modes
de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de
la promotion d’une culture de la paix et de la non-violence, à la
citoyenneté mondiale et à la appréciation de la diversité culturelle
et de la contribution de la culture au développement durable.
1. L’éducation: enjeu du développement durable
Les engagements politiques dans le domaine du développement
durable vont de pair avec le changement des consciences partiicpantes
a la construction du monde de demain. La croissance est liée au capital
humain. Aujourd’hui, l’éducation au développement durable reste
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relativement en marge de l’enseignement. L’idéal est que la préservation de
l’environnement devienne partie intégrante de l’enseignement
d’une manière transversale. L’éducation est un moteur de croissance
économique: elle conditionne la modification des comportements sociaux
et des modes de production et elle est la source de productivité et de
compétitivité. De nombreuses études ont également mis en évidence l’impact
positif des dépenses d’éducation sur la réduction de la pauvreté et les
inégalités; l’éducation rend les populations moins vulnérables et favorise leur
participation au développement, l’exercice actif de la citoyenneté et la bonne
gouvernance.
De l’autre côté, l’éducation est un droit fondamental de la personne
humaine inscrit dans la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi
que dans la convention sur les droits de l’enfant. L’éducation a, enfin, des
effets positifs incontestables sur l’environnement et la gestion des ressources
naturelles, la démographie, l’hygiène et l’état sanitaire. L’éducation est une
condition du développement durable. Nous sommes tous à la croisée des
droits fondamentaux et des enjeux globaux. Il est évident un effet
de seuil qui s’exprime différemment selon les études: on parle ici d’un taux
d’alphabétisme de la population adulte supérieur à 50%, ailleurs d’une durée
moyenne de scolarisation d’au moins six années. Dans tous les cas, l’élément
déterminant est l’éducation de base, la maîtrise de l’écrit et du calcul
et, en même temps, l’on estime généralement que le minimum requis pour
stabiliser et développer une capacité d’apprentissage tout au long de la vie est
une scolarisation primaire complète de cinq ou six années. L’effet de seuil est
essentiel car il diffère et ceci rend la viabilité financière des politiques
d’éducation. Alors que l’objectif de scolarisation universelle se mesurait
jusque là en termes de taux de scolarisation, les objectifs du millénaire,
adoptés par l’assemblée générale des Nations Unies, l’expriment désormais
en termes d’achèvement d’un cycle primaire de qualité, ce qui est plus
significatif en termes de capital humain et de réduction de la pauvreté. Mettre
en cause la qualite amène une forte mobilisation internationale autour des
objectifs d’éducation pour tous.
2. Les trois piliers de l’éducation au développement durable
L’Éducation au service du développement durable doit
concerner autant le contenu que la méthode, elle doit être vue
comme un vaste processus d’enseignement et d’apprentissage qui
encourage une approche interdisciplinaire et holistique et qui
promeut une réflexion critique et créative à tous les niveaux du
système éducatif. Par suite, l’objectif cible est de développer la conscience
planétaire des élèves, afin que demain, ils puissent avoir conscience de
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l’implication de l’homme sur l’environnement afin de leur donner
la volonté et la capacité d’agir pour protéger leur environnement.
Au niveau pédagogique, il ne faut pas s’appuyer sur la dimension anxiogène:
les sentiments de culpabilité et d’impuissance face à la situation doivent
être contrebalancés par les moyens d’actions possibles. Il faut donner aux
élèves des moyens de réflexion pour comprendre les causes de la
dégradation de l’environnement mais surtout leurs donner les
moyens de trouver des solutions à cela.
L’éducation au développement peut se manifester dans les structures
d’enseignements à travers des débats ou des projets axés sur la collectivité.
L’éducation au développement durable s’appuie sur trois
piliers : la société, l’environnement et l’économie. La société est
le premier pilier doit également encourager la justice sociale, l’accès à la
santé et l’égalité au travers de systèmes démocratiques et participatifs.
L’environnement est le deuxième pilier et à travers cela, il est important de faire
prendre conscience du changement climatique et des enjeux de la protection
de l’environnement et de la biodiversité. L’économieet son évolution
font comprendre les possibilités et les limites en matière de croissance
économique par rapport aux impacts sur la société et l’environnement. Les
élèves seront ainsi sensibilisés à la consommation responsable et durable et
au développement rural.
3. Solidarité internationale
L’éducation au développement durable est étroitement liée à la
solidarité internationale. La solidarité internationale correspond à la
défense des droits humains, aux moyens de mieux vivre ensemble
et de partager nos cultures. La solidarité internationale permet de faire
évoluer les mentalités et les comportements vers un monde plus égalitaire
entre pays et entre générations. Les élèves peuvent ainsi comprendre les
interdépendances entre l’environnement, l’économie, la société et
les cultures à l’échelle mondiale et les enjeux au niveau temporel
pour l’environnement. Les élèves acquièrent ainsi un esprit critique
qui leur permettra plus tard de trouver des moyens pour réduire la pauvreté
et les inégalités au monde.
Pour sensibiliser les enfants et les jeunes au développement durable
et à la solidarité internationale, l’enseignement peut aborder les suivantes
dimensions:
- les droits humains: civiques et politiques, économiques, sociaux et
culturels;
- le développement durable;
- la diversité culturelle;
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- l’éducation de qualité pour tous.
L’éducation de qualité est le fondement pour améliorer la vie des gens
et le développement durable. L’accès à une éducation inclusive et
équitable peut aider à doter les populations locales des outils nécessaires
pour développer des solutions innovantes aux plus grands problèmes du
monde et à la solidarite humaine. Ces facteurs mentionnés en dessus rendent
une disponibilté croissante de coopérer et s’entre-aider d’une manière
partagée entre les participants - dans un sens onthologique.
4. Le Programme d’action global pour l’EDD
Avec une population mondiale de 7 milliards de personnes et
des ressources naturelles limitées, nous, individus et sociétés, devons
apprendre à vivre ensemble de manière durable. Nous devons prendre nos
responsabilités en gardant à l’esprit que ce que nous faisons aujourd’hui
peut avoir des répercussions sur les vies des individus et sur la planète dans
le futur. L’Éducation au développement durable (EDD) donne aux individus
les moyens de modifier leur manière de penser et d’agir en faveur d’un avenir
durable. À l’heure actuelle, plus de 265 millions d’enfants ne sont actuellement
pas scolarisés et 22% d’entre eux sont en âge de fréquenter l’école primaire. De
plus, même les enfants qui vont à l’école ne possèdent pas les compétences de
base en lecture et en mathématiques. Dans la dernière décennie, des progrès
majeurs ont été accomplis dans l’amélioration de l’accès à l’éducation à tous
les niveaux et à l’accroissement des taux de scolarisation à tous les niveaux
dans les écoles, en particulier pour les filles. Les savoirs de base ont progressé
de façon spectaculaire, mais il convient de redoubler d’efforts pour avancer
encore plus vite sur la voie de la réalisation des objectifs dans le domaine
de l’éducation universelle. Ainsi, le monde est parvenu à réaliser l’égalité
entre filles et garçons dans l’enseignement primaire, mais peu de pays ont
atteint cette cible à tous les niveaux de l’éducation. Les raisons du manque
d’éducation de qualité sont dues au manque d’enseignants correctement
formés, aux mauvaises conditions scolaires et aux problèmes d’équité liés aux
opportunités offertes aux enfants ruraux. Pour qu’une éducation de qualité
soit dispensée aux enfants des familles démunies, des investissements
sont nécessaires dans les bourses d’études, les ateliers de formation des
enseignants, la construction d’écoles et l’amélioration de l’accès à l’eau et à
l’électricité dans les écoles.
L’UNESCO est chargée de coordonner le Programme d’action global pour
l’EDD. L’UNESCO entend améliorer l’accès à une éducation de qualité sur le
développement durable à tous les niveaux et dans tous les contextes sociaux,
afin de transformer la société en réorientant l’éducation pour aider
les individus à acquérir les connaissances, les compétences, les
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valeurs et les attitudes nécessaires au développement durable.
Il s’agit d’intégrer les questions de développement durable, telles que
le changement climatique et la biodiversité, dans l’enseignement et
l’apprentissage.
Le Programme de développement durable est un plan d’action pour
l’humanité, la planète et la prospérité. Il vise aussi à renforcer la paix partout
dans le monde dans le cadre d’une liberté plus grande. Nous considérons
que l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses
dimensions, y compris l’extrême pauvreté, constitue le plus grand défi auquel
l’humanité doive faire face, et qu’il s’agit d’une condition indispensable au
développement durable. Tous les pays et toutes les parties prenantes agiront
de concert pour mettre en œuvre ce plan d’action. L’education detient ce
pouvoir de prendre les mesures audacieuses et porteuses de transformation
qui s’imposent d’urgence pour engager le monde sur une voie durable,
marquée par la résilience.
Le Programme vise aussi à réaliser les droits de l’homme pour tous,
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles, à éliminer
la pauvreté et la faimet à faire en sorte que tous les êtres humains puissent
réaliser leur potentiel dans des conditions de dignité et d’égalité et dans un
environnement sain.
La planète est dans notre charge, c’est impérative à lutter contre la
dégradation de la planète, en recourant à des modes de consommation et
de production durables, en assurant la gestion durable de ses ressources
naturelles et en prenant d’urgence des mesures pour lutter contre les
changements climatiques, afin qu’elle puisse répondre aux besoins des
générations actuelles et futures.
Le Programme prevoit aussi des mesures à faire en sorte que tous
les êtres humains aient une vie prospère et épanouissante et que le progrès
économique, social et technologique se fasse en harmonie avec la nature.
A ces mesures, Le Programme ajoute l’avènement de sociétés pacifiques,
justes et inclusives, libérées de la peur et de la violence. En effet, il ne peut
y avoir de développement durable sans paix ni de paix sans développement
durable.
La mobilisation des moyens nécessaires à la mise en œuvre de
ce Programme grâce à un Partenariat mondial sera revitalisée pour le
développement durable dominée par un esprit de solidarité renforcée auquel
participeront tous les pays, toutes les parties prenantes et tous les peuples.
Atteindre le but que nous nous sommes donné ne sera possible que si les
objectifs de développement durable sont intimement liés et leur
mise en œuvre intégrée.
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5. Les enjeux éducatifs
Les enjeux éducatifs et les principes du développement durable
sont désormais inscrits dans les programmes d’enseignement de l’école
primaire, du collège et du lycée général, technologique et professionnel,
dans une continuité pédagogique qui permet aux élèves de s’approprier
les connaissances et les compétences de futurs citoyens sous l’angle du
développement durable, tout au long de leur scolarité.
Les individus sont encouragés à se percevoir comme des acteurs
responsables qui relèvent des défis, respectent la diversité culturelle et
contribuent à créer un monde plus durable. On s’accorde à reconnaître à
l’échelle internationale que l’EDD fait partie intégrante de l’éducation de
qualité et qu’elle est un catalyseur essentiel du développement durable.

Compétences-clés pour la durabilité

Compétence pour la pensée systématique: la capacité de
reconnaître et de comprendre les relations; analyser des systèmes complexes;
réfléchir à la manière dont les systèmes sont inclus dans différents domaines
et dans différentes dimensions; et pour faire face à l’incertitude.
Compétence pro-active: capacité à comprendre et à évaluer
plusieurs futurs - possible, probable et souhaitable; créer notre propre vision
pour l’avenir; appliquer le principe de précaution; évaluer les conséquences
des actions; et pour faire face aux risques et aux changements.
Compétence réglementaire: capacité à comprendre et à réfléchir
sur les normes et les valeurs qui sous-tendent les actions de l’individu; et
négocier les valeurs, principes, buts et objectifs de la durabilité dans un
contexte de conflits d’intérêts et de compromis, de connaissances incertaines
et de contradictions.
Compétence stratégique: compétences pour élaborer et mettre en
œuvre collectivement des actions novatrices qui maintiennent la durabilité
au niveau local et au-delà.
Compétence collaborative: capacité à apprendre des autres;
comprendre et respecter les besoins, les perspectives et les actions des
autres (empathie); comprendre, être en relation avec et être sensible aux
autres (leadership empathique); traiter les conflits en groupe; et faciliter la
résolution de problèmes par la collaboration et la participation.
Compétence de la pensée critique: capacité à remettre en question
les normes, les pratiques et les opinions; réfléchir sur leurs propres valeurs,
perceptions et actions; et de prendre position dans le discours sur la durabilité.
Compétence de conscience de soi: capacité à réfléchir sur son
propre rôle dans la communication locale et dans la société (global); évaluer
et motiver en permanence notre propres actions; et de traiter avec nos propres
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sentiments et désirs.
Compétence intégrée en résolution de problèmes: aptitude
générale à appliquer différents cadres à des problèmes complexes de
développement durable et à élaborer des solutions viables, inclusives et
équitables favorisant le développement durable en intégrant les compétences
mentionnées.
Les objectifs d’apprentissage spécifiques font partie des domaines
cognitif, socio-émotionnel et comportemental. Le domaine cognitif
comprend les connaissances et les compétences nécessaires pour mieux
comprendre l’EDD, ainsi que les défis à relever pour sa réalisation. Le domaine
socio-affectif inclut les compétences sociales permettant aux participants de
collaborer, négocier et communiquer pour promouvoir le contenu EDD par le
biais de la réflexion personnelle, des valeurs, des attitudes et des motivations
permettant aux participants d’évoluer. Les objectifs d’apprentissage et les
compétences clés doivent être abordés ensemble.

Comment agir dans les contenus scolaires EDD?
C’est au niveau du projet d’école que se joue la formation au
développement durable par la mise en cohérence entre les enseignements
et les diverses formes de projets pédagogiques d’une part, et entre les
activités conduites dans l’école et dans les territoires proches d’autre part.
La production locale de ressources pédagogiques, employées dans un cadre
disciplinaire ou interdisciplinaire avec les spécificités des territoires locaux
est importante.
Les thèmes principaux de l’EDD sont: la biodiversité, les énergies,
la solidarité, les déchets, l’eau, les transports, l’économie, le
climat, les risques majeurs. Une démarche dans laquelle les élèves sont
actifs et produisent, s’inscrit dans une logique interdisciplinaire et critique
favorisant l’observation et la réflexion. Pour chaque action, est proposée
une valorisation envers les autres classes, mais aussi à l’extérieur de l’école.
Un site compagnon peut aider les enseignant(e)s à trouver toutes les
ressources nécessaires à la mise en œuvre des activités. Les fiches d’activités
partant de l’environnement de l’enfant, école ou famille pourront compléter
les pratiques en développemet durable.

Injection de contenu EDD dans le curriculum

L’approche de la littérature sur le développement durable est nécessaire
pour être considérée comme une littérature en action, d’une importance
majeure pour les ateliers EDD, sont les outils nécessaires pour développer un
développement autonome et en équipe de ce type d’actions.
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EDD Topos est la façon dont les étudiants expriment leurs sentiments
négatifs dans un endroit sûr et constructif:
• étudier l’EDD dans une discipline de toutes les dimensions, de la
conception locale à l’action et à l’anticipation;
• centrer le contenu de la discipline éducative sur des expériences
réelles;
• Aborder le contenu de la matière éducative d’un autre point de vue de
la vie, entre théorie et pratique;
• Didactic propose d’explorer les questions de développement durable
aux niveaux mondial et local;
• Doubler l’action didactique du débat dans laquelle la critique prévaut,
l’exploration de réponses alternatives, des idées pour des possibilités futures
et la transformation de la société.

Facteurs de succès

• Le facteur majeur est la passion et l’engagement des enseignants qui
donnent aux étudiants la motivation dont chacun de nous peut être un agent
de changement dans la société;
• Personnalités associées dans les équipes EDD: elles fournissent
également un soutien émotionnel au sein de l’équipe d’étudiants;
• Un autre facteur important est la structure de gestion de l’unité
scolaire.
• Recherche critique en EDD;
• Autonomie des équipes dans le développement d’activités de projet
EDD
• Former une volonté de recevoir et une attitude proactive envers les
étudiants, pratiquant à la fois dans l’espace scolaire et dans la communauté,
la société ou l’espace international.
• Les mobilités thématiques jouent également un rôle dans le partage
d’idées et de pratiques optimales.

Conclusions

L’éducation au 21eme siècle doit désormais forger la conscience et
l’identité planétaire.

La contribution de notre chaire Chaire UNESCO en culture des droits
de l’homme et éducation au développement durable dans l’enseignement
préscolaire et primaire, l’Université Chrétienne « Dimitrie Cantemir »
consiste en pratiques scolaires EDD avec nos partenaires du préuniversitaire,
en activités au niveau du partenariat académique, telles que conferences
internationales, paquets didactiques, universités d’été sur les principaux
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concepts de l’éducation - éducation à la citoyenneté mondiale, éducation au
développement durable, prévention de l’extrémisme violent, prévention de
l’extrémisme violent par l’éducation, dialogue interculturel et interreligieux.
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NECESITATEA CA DURATA
STUDIILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PROFESIONAL SĂ FIE CONSIDERATĂ
VECHIME IN MUNCĂ
THE NEED FOR THE DURATION OF
VOCATIONAL EDUCATION STUDIES
TO BE CONSIDERED AS A WORK-LIFE
Conf. univ. dr. N. Grigorie LĂCRIŢA
„Tinere! Nu te-ai născut ca să munceşti; dar trebuie să munceşti ca să trăieşti”
(Pitagora. Legile morale şi politice)
„Avem de ales: a munci din greu și a trăi bine,
sau a lenevi şi a trăi în sărăcie?!”
(N. Grigorie Lăcriţa)

Rezumat
Este un adevăr bine cunoscut că un învățământ profesional (care include
şcolile de meserii și liceele tehnologice) performant contribuie esenţial, chiar
decisiv, atât la dezvoltarea fiecărei țări, cât şi la satisfacerea necesităţilor
populaţiei. De aceea, acest tipă de învățământ ar trebui nu numai încurajat, ci
și stimulat. Pentru că, la urma urmei, el creează marea masă a profesioniștilor
de la talpa țării.

Cuvinte-cheie: învățământ profesional; stimulare; încorporare în anii pentru
pensie;
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Summary
It is a well-known fact that vocational education (which includes
schools of trades and technological high school) contributes essentially,
even decisively, to both the development of each country and the satisfaction
of the population’s needs. That is why this education should not only be
encouraged, but also stimulated. Because, after all, he creates the great mass
of professionals at the foot of the country.

Keywords: vocational education; stimulation; incorporation in the retirement
years;

A

vem licenţiaţi, și chiar masteranzi, cu nemiluita, care desfăşoară
activităţi necalificate, în ţară și în străinătate, avem puzderie doctori în
pseudoştiinţă care încasează lunar „indemnizaţia de doctorat”, ale căror studii, în
general, nu contribuie cu (aproape) nimic la dezvoltarea țării și / sau la satisfacerea
unor necesităţi ale populaţiei.
În timp ce durata studiilor acestor licenţiaţi, masteranzi şi doctori în
pseudoştiinţă este considerată vechime în muncă, durata învățământului profesional
nu este considerată vechime în muncă.
Stimularea tinerilor (1) pentru a urma şcolile de meserii și / sau liceele
tehnologice, și (2) pentru a desfăşura activitate conform pregătirii obţinute în cadrul
acestora este, aşa după cum am mai arătat, decisivă, atât pentru dezvoltarea României,
cât şi pentru satisfacerea multiplelor necesităţi ale populaţiei.
Printre aceste stimulente, se impune și adoptarea, în Legea pensiilor, a
prevederii conform căreia durata învățământului profesional (din şcolile de meserii
şi din liceele tehnologice) să fie considerată vechime în muncă, cu condiţia ca
absolventul să desfăşoare o activitate de cel puţin 5 ani în meseria în care s-a pregătit,
cu carte de muncă, cu normă întreagă.
Totodată se impune să se prevadă, în Legea pensiilor, și faptul că pentru:
1) persoanele care au urmat o formă de învățământ profesional (şcoală
profesională de meserii și /sau un liceu tehnologic), și
2) care au desfăşurat activitate de cel puţin 5 ani, cu carte de muncă, cu normă
întreagă, în meseria în care s-a pregătit (în cadrul învățământului profesional),
perioada de timp în care au urmat învățământ profesional să fie inclusă, prin
recalculare, în stagiul de cotizare luat în calcul în stabilirea pensiei.
Este cunoscut faptul că, în numeroase dintre universităţile private de tip SRL,
este suficient să-ţi plăteşti taxele și să te prezinţi (fizic) la examene pentru a obţine
„Diploma de licenţă” şi „Diploma de masterat”.
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Un studiu (serios) făcut ar demonstra fapte deja cunoscute, precum că marea
majoritate dintre absolvenţii din universităţile private de tip SRL:
(1) nu au desfăşurat niciodată activitate în domeniul pentru care au obţinut
licenţa;
(2) desfăşoară activităţi necalificate, în ţară sau în străinătate (căpşunari,
văcari etc.);
(3) au îmbogăţit aceste SRL-uri care, efectiv și în mod real, au distrus
învăţământul românesc adevărat și valoros.
Mass-media a relatat pe larg și despre deprofesionalizarea formei de pregătire
prin doctorat, începând de la mulţimea de glorioşi analfabeţi profesional, plagiatori
veritabili, doctori în pseudoştiinţă, unii ajunşi chiar „conducători de doctorat”, și
terminând cu acordarea pe bandă rulantă de „Diplome de doctor” (în pseudoştiinţă).
Conducătorii de doctorat şi membrii comisiilor care analizează dosarele de
doctorat sunt bine plătiţi, atât pentru incompetenţa lor, cât și pentru promovarea
incompetenței clientelei lor (de doctoranzi), iar „doctorii în pseudoştiinţă” încasează
lunar „indemnizație pentru titlul științific de doctor” (în pseudoştiinţă).
Asemenea nonvalori generează numeroase și serioase efecte negative pe
plan economic și social, precum (1) prin compromiterea învăţământului, (2) prin
promovarea incompetenţei, (3) prin înfruptarea serioasă și nemeritată din banii
publici (din bugetul de stat) prin indemnizaţiile încasate, (4) prin distrugerea
„ierarhiei muncii”, a „ierarhiei meritului” etc.
Eminescu, prin numeroase articole publicate, a căutat să atragă atenţia
asupra faptului că munca productivă, creatoare de valoare, rămâne factorul esenţial
pentru dezvoltarea unei societăţi, următoarele citate fiind edificatoare în acest sens:
„Ierarhia socială n-ar trebui să fie decât o ierarhie a muncii”, și „Secretul vieţii
lungi a unui stat este păstrarea ierarhiei meritului”.
Parafrazâbdu-l pe Eminescu, am spune, în legătură cu Despre actualul
învăţământ din România că „Greşelile din învăţământul românesc sunt crime, căci
în urma lor suferă milioane de oameni nevinovaţi, se împiedică dezvoltarea unei
ţări întregi şi se împiedică, pentru zeci de ani înainte, viitorul ei.” (Adaptat după
„Mihai Eminescu despre politică”).
Am subliniat aceste aspecte pentru a se înţelege faptul că este un act de mare
inechitate economică şi socială ca, pentru puzderia de asemenea profitori de licenţiaţi,
de masteranzi și de doctori în pseudoştiinţă, durata studiilor să fie considerată vechime
în muncă, iar durata învățământului profesional să nu fie considerată vechime în
muncă.
Cu politicile economice şi sociale greşite, promovate în România după anul
1989, s-a ajuns, efectiv și în mod real, la „Inaptocraţie”, care este definită ca fiind
„un sistem de guvernământ în care cei mai incapabili de a guverna sunt aleşi de către
cei mai incapabili de a produce, şi care împreună cu ceilalţi membrii ai societăţii cei
mai puţin în stare să se întreţină singuri, sunt recompensaţi cu bunuri şi servicii care
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au fost plătite prin confiscarea avuţiei şi muncii unui număr de producători aflat în
scădere continuă”. (după Jean d’Ormesson: Un nou cuvânt în dicţionarul Larousse
al limbii franceze).
Prin „Inaptocraţie” am ajuns în situaţia în care „Muncim puţin, dar încă mai
trăim bine prin sporirea datoriei şi vânzarea bogăţiilor. România postdecembristă
este într-o continuă petrecere, lăsând calculul notei de plată pentru generaţiile
viitoare. Datoriile şi cheltuielile vor reduce nivelul de trai al urmaşilor noştri şi vor
face ca firmele româneşti să aibă o influenţă şi o importanţă tot mai mică în afacerile
mondiale”. (Prelucrare N. Grigorie Lăcriţa după Benjamin M. Friedman – Day of
Reckoning).
Esenţa educaţiei, și a concepţiei despre muncă și viaţă, a fiecărui cetăţean și a
populaţiei, în ansamblul său, ar trebui să se bazeze pe convingerea că „Noi n-avem
nici avere şi nici rude şi/sau prieteni care să ne ajute. N-avem decât o singură şansă:
să fim cinstiţi, să ne (auto)educăm, să muncim, să ne sporim capacitatea de invenţie
a creierilor noastre, care este nelimitată şi care, pe zi ce trece, va deveni bunul cel
mai preţios, cel mai creator al fiecărui om, singurul în stare să-ţi asigure prosperitate
şi siguranţă oriunde în lume”. (N. Grigorie Lăcriţa).
Cicero, încă din anul 55 înainte de Hristos, atrăgea atenţia asupra faptului că
„Oamenii trebuie să înveţe din nou să muncească în loc să trăiască pe spinarea
statului”, iar Eminescu a spus-o, clar și răspicat, că „[...]cu cât se-nmulţeşte clasa
celor ce consumă numai fără a produce cu atât clasa celor ce produc se va da
mai tare înapoi, se va hrăni mai rău, va fi supusă la boale mai numeroase, se va
stinge chiar.”, iar „[...] când organizarea socială favorizează înmulţirea claselor
neproductive, ea favorizează apăsarea și nimicirea celor productive”. (Eminescu,
în „Curierul de Iaşi”, X, nr. 93, 28 august 1877, p. 3.), concluzia fiind că „[...]un mic
sâmbure greşit în organizarea societăţii, în viaţa economică creşte și îngroapă o
naţiune”.
Ca urmare, Guvernele, Parlamentele și miniştrii învăţământului, oricare ar fi
ele și ei, ar trebui să fie conştienţi de adevărul că „o lege greşită în organizarea
învăţământului îngroapă o naţiune”, fapt pentru care trebuie să termine cu
„Industria palavrelor și prăvăliile de minciuni”. (Eminescu, Timpul, VI, nr. 184,
24-25 august 1881, p. 1).
„Ţineţi minte aceste lucruri şi fiţi oameni! Veniţi-vă în fire, păcătoşilor.”.
(Biblia, Isaia 46:8).
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CRIMA ORGANIZATĂ: ”INGINERII INANCIARE”
DE DIMINUARE A BAZEI DE IMPOZITARE
A PROFITULUI ANALIZA ECONOMICĂ ȘI
FINANCIARĂ A DOMENIULUI FARMACEUTIC
DIN ROMÂNIA DIN PERSPECTIVA PERPETUĂRII
FENOMENULUI EVAZIUNE FISCALĂ
ORGANIZED CRIME - „FINANCIAL ENGINEERING”
FOR DECREASE OF PROFIT TAX BASE. ECONOMIC
AND FINANCIAL ANALYSIS OF ROMANIAN
PHARMACEUTICAL FIELD FROM THE PERSPECTIVE
OF FISCAL EVASION PHENOMENON FREQUENCY
Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE
Analist economic ec.ing. Nicolae I. PENESCU

Rezumat
O serie de probleme intens dezbătute în cadru oficial de specialitate,
dar și în mass-media, sunt cele legate de piața medicamentelor și tot ce
interacționează cu aceasta: Casa Națională de Sănătate și decontările
aferente, Ministerul Sănătății și felul cum se implică în domeniu, Agenția
Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, producători,
importatori, distribuitori etc. Un aspect controversat este cel al taxei
clawbeac, pe care unele firme o contestă ca fiind abuziv introdusă și oricum
prea mare. În acest context ne-am propus să facem o analiză comparativă a
câtorva dintre principalii indicatori economici raportați de către firmele din
domeniul medicamentelor care operează pe piața românească, în ultimii 5 ani
(2013-2017).

Cuvinte cheie: produse farmaceutice; indicatori economici si financiari;
inginerie financiara; evaziune fiscala; impozitare profit;
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Abstract
A number of issues that are highly debated in the specialized media and
media are those related to the medicines market and everything that interacts
with it: the National Health House and the related settlements, the Ministry
of Health and the way it gets involved in the field, the Agency National
Medicines and Medical Devices, manufacturers, importers, distributors, etc. A
controversial issue is that of the clawbeac tax, which some companies dispute
as being abusively introduced and anyway too high. In this context, we intend
to make a comparative analysis of some of the main economic indicators
reported by drug companies operating on the Romanian market over the last
5 years (2013-2017).

Keywords: pharmaceutical products; economic and financial indicators;
financial engineering; tax evasion, profit tax;
		
		

Introducere

O

serie de probleme intens dezbătute în cadrul oficial de specialitate
dar și în mass-media, vizează piața medicamentelor și tot ceea ce
interacționează cu aceasta: Casa Națională de Sănătate (CNAS) și decontările
aferente, Ministerul Sănătății (MS) și felul cum se implică în domeniu, Agenția
Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDM), producători,
importatori, distribuitori etc.
		 Un aspect controversat este cel al taxei clawbeac, pe care unele firme o
contestă ca fiind abuziv introdusă și oricum prea mare. În acest context ne-am propus
să facem o analiză comparativă a câtorva dintre principalii indicatori economici și
financiari raportați de către firmele din domeniul medicamentelor care operează pe
piața românească, în ultimii cinci ani (2013-2017). Această analiză a vizat primele
20 din topurile cifrelor de afaceri ale fiecărei categorii de firme din domeniul
medicamentelor, respectiv:
- comercianții en gros de medicamente (cod CAEN 4646);
- distribuitorii/lanțuri de farmacii (cod CAEN 4773);
- producători de medicamente (cod CAEN 2120).
		 Analiza indicatorilor economici și financiari analizați (cifra de afaceri,
profitul net și rata profitului: profitul net/cifra de afaceri) pe care i-am considerat
cei mai relevanți (care ne oferă dimensiunea domeniului de activitate și a pieței
de desfacere a produselor farmaceutice) am constatat că într-adevar ponderea
semnificativă o constituie primele 20 de firme din fiecare categorie.
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Comercianții en gross

Asa cum precizam mai sus, am analizat activitatea primelor 20 de firme,
considerate „greii domeniului“, pentru perioada 2013-2017. Cifra de afaceri
a acestor firme, însumată, a fost de 77 miliarde de lei, iar beneficiul total aferent
raportat, de 1,6 miliarde lei, adică aproximativ 2 la sută. O astfel de rată a profitului
într-un domeniu care s-a dezvoltat exponențial și care în orice țară din lume se află
în topul afacerilor prospere (majoritatea firmelor de profil din statele europene,
nord americane, asiatice, au profituri raportate/impozitate, cu două cifre) ne arată
cât de anemică este reacția instituțiilor statului roman. Neputința acestor instituții
a transformat România într-un „paradis al evaziunii fiscale”. Cei care au condus
și conduc ANAF, precum și funcționarii din subordinea lor, de ani de zile nu au
întreprins nimic împotriva acestor „evazioniști de top”.
Marea majoritate a firmelor raportează profituri nesemnificative (anexa 1),
unele dintre ele reușind adevărate performanțe din punct de vedere al evaziunii
fiscale, pe care „specialiștii” din ANAF nu le observă.
De exemplu
S.C. PHARMAFARM S.A., în perioada 2013-2017 a
înregistrat pierderi de 44 milioane lei la o cifră de afaceri de 3,2 miliarde lei. Această
firmă, de la înființarea ei (în 1996) și până în prezent, a înregistrat constant pierderi
însumând 166 milioane lei, la o cifră de afaceri de peste 5,5 miliarde lei, cu toate că
evoluția încasărilor a fost constant crescătoare.
Un comportament asemănător l-a avut și S.C. EUROPHARM HOLDING
S.A. La o cifră de afaceri de 4,3 miliarde lei, pentru perioada analizată, 2013-2017,
pierderea înregistrată a fost de 5 milioane lei!
Menționăm că în categoria acestui gen de firme en gros, sunt numeroase altele
de nivel mediu, care funcționează cu puțini angajați, timp de 1 an, maxim 2 ani, după
care intră în dizolvare sau dispar de pe piața produselor farmaceutice ca și cum nu
ar fi existat. În puținul lor timp, aceste firme au declarant pierderi sau că nu au avut
profit.
Acest comportament de crimă organizată se desfășoară de ani de zile sub ochii
toleranți sau complici ai autorităților.
În afară de problemele economice, financiare și sociale pe care acești
„prăduitori” le provoacă, imaginea României este compromisă, iar demnitatea și
libertățile cetățenești ale românilor nesocotite.
Această analiză și-a propus să evidențieze, în ansamblu, fenomenul de
evaziune fiscală, respectiv de crimă organizată, prin prezentarea acelor firme care
contribuie la distrugerea economiei românești, a mediului de afaceri și nu în ultimul
rând a prestigiului României și a bunăstării românilor.
Pe fondul acestor probleme grave cu numeroase implicații în economia
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României, funcționarii din ANAF se preocupă, uneori cu exces de zel, de buticari
și de bătrânele care vând zarzavaturi pentru a-și asigura traiul de pe o zi pe alta.
Suprema lor vinovăție este aceea că vând fără casă de marcat, eludând plata TVA!!!

		

Distribuitori/farmacii

Analiza primelor 20 de firme din domeniu (anexa 2) pentru perioada 20132017 arată că ele au o cifră de afaceri totală de 29,6 miliarde de lei și un profit total
raportat de 581 milioane lei respectiv 1,97 la sută. După cum se observă din datele
fiecărei firme prezentate în anexa 2, cu mici excepții, profiturile raportate sunt mici
sau chiar negative (pierderi). Firme de renume cu cifre de afaceri „amețitoare”, se
zbat la limita supraviețuirii cu profituri de sub 1 la sută sau foarte puțin peste 1 la
sută.
În nicio țară din lume comportamentul acestor firme nu ar fi fost acceptat,
dimpotrivă, ele au fost sancționate drastic. Jucând rolul firmelor sărace, care vin
cu bani de acasă ca să supraviețuiască, acestea an de an sunt nevoite să îndure,
scrâșnind din dinți, starea de sărăcie care i-a cuprins. Acesta este comportamentul
fiscal al acestor actori ai pieței produselor farmaceutice. Jalnic, dar păgubos pentru
economia României.
Dintre aceștia se remarcă GEDEON RICHTER FARMACIA S.A. (care, ca
și “sora” ei mai mare, producătoare de produse farmaceutice) care raportează pierderi
totale aproape în fiecare an, din 1999 și până în 2017, de peste 100 milioane lei.

Producători
În ceea ce privește producătorii de produse farmaceutice a căror activitate este
cu mult mai complexă decât a firmelor care emit facturi, transportă și depozitează
marfă, cifra de afaceri a acestor firme a fost în 2017 de peste 2,5 miliarde de lei cu un
profit de 401,4 milioane lei (anexa 3), din care primele 20 firme au realizat o cifră de
afaceri de 2,351 miliarde de lei (94%), respectiv 387,3 milioane lei (96,49%).
Rata profitului ar fi fost mai mare dacă printre producătorii performanți (care
au raportat corect an de an profituri semnificative cu două cifre: Terapia, Zentiva,
Fiterman, Biotehnos, Crida Pharm) nu ar fi fost și firme (en gros și distribuitoare)
care s-au întrecut în bilanțuri cu pierderi.
Astfel, în perioada 2013-2017, S.C.GEDEON RICHTER ROMANIA S.A.
a însumat pierderi de peste 100 milioane lei, iar S.C. LABORMED-PHARMA S.A.
(CUI 22718452) a înregistrat pierderi de 20 milioane lei!
De remarcat faptul că S.C. LABORMED-PHARMA S.A. face parte,
împreună cu alte firme, dintr-un grup de firme cu același obiect de activitate (al căror
acționariat se interpătrunde) și care se „confruntă” cu același gen de „probleme”
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economico-financiare:
- S.C. ALVOGEN ROMANIA SRL fosta S.C. LABORMED-PHARMA
TRADING SRL (CUI 12826074), vezi anexa 1
- S.C. Labor Med-Pharma S.A. (CUI 5831337) intrată în dizolvare/lichidare
în 2008;
- S.C. OZONE LABORATORIES PHARMA S.A. (CUI 3594455), a activat
în perioada 2011-2012, înregistrând pierderi de peste 64 milioane lei. În anul 2013 a
intrat în dizolvare/lichidare.

Concluzii
Faptul că domeniul farma, este unul dintre cele mai profitabile și „de succes”
pe toate continentele, este unul de notorietate care nu poate fi contestat. Ca urmare,
situațiile din mediul autohton, de genul „pierderilor” consecutive timp de patrușase ani, concomitent cu scăderile substanțiale ale patrimoniului (mijloacele fixe),
lichidităților (mijloacelor circulante, conturilor), în timp ce veniturile/cifrele de
afaceri sunt constante sau în creștere, reflectă mai degrabă instituirea în domeniu
a unor practici și mecanisme de genul „ingineriilor financiare”, axate pe extragerea
unor sume mari din circuit, profiturile reale capitalizându-se în mod netransparent.
		 Fără a avea mijloacele și datele necesare să aprofundăm operațiunile
economico-financiare concrete ale firmelor din domeniu și mai ales modalitățile
și măsura în care sunt (sau nu) afectate direct sau indirect, fondurile gestionate de
instituțiile publice de specialitate (Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări
de Sănătate etc.), la nivel fiscal există fără îndoială o serie de probleme cu impact
negativ. Din această perspectivă ANAF, dar și alte instituții cu competențe în
domeniul prevenirii și sancționării ilegalităților din domeniul economic trebuie
să acționeze ferm pentru asigurarea unui mediu de afaceri stabil și corect într-un
domeniu atât de important, atât din punct de vedere social cât și economic.
		 Domeniul nu este evident singular sub aspectul evaziunii masive, însă l-am
ales pentru că este extrem de elocvent pentru modul cum nu funcționează sistemul de
colectare a taxelor și impozitelor din care până la urmă se constituie bugetul de stat
care ne influențează direct și indirect viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi.
		 De la 1 ianuarie anul curent, în Uniunea Europeană se aplică o serie de
măsuri menite să permită statelor pe teritoriul cărora companiile desfășoară afaceri
și realizează profituri, să le impoziteze înaintea transferării în state cu condiții de
impozitare mai avantajoase, dar unde nu se desfășoară activitate reală. Este doar
un pas, care nu va rezolva problema din România dacă inerția și dezinteresul
instituțiilor menite să combată evaziunea și infracționalitatea economică va avea
același comportament ca până acum și va aștepta „unde verzi” și „prioritizări” venite
din zone netransparente interne sau externe!
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Anexa 1

TOP 20 EN-GROSIȘTI
1. MEDIPLUS EXIM SRL
An

Cifra de
afaceri(ron)

Profit net
/ Pierdere(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total (ron)

Active
imobilizate
total (ron)

Active
circulante
total (ron)

Număr
mediu
angajați

2017

3.888.023.746

47.434.143

3.911.400.083

3.853.837.745

195.816.899

581.120.337

2.156.067.935

1.002

2016

3.992.297.908

102.653.027

4.014.231.485

3.895.210.944

179.104.883

537.602.435

2.005.041.784

949

2015

3.360.058.016

88.026.548

3.404.187.898

3.301.979.059

145.435.814

478.302.474

1.745.962.862

885

2014

3.163.983.616

43.850.121

3.194.421.445

3.143.930.329

110.902.599

366.691.904

1.638.665.690

873

2013

3.256.231.938

15.948.968

3.323.123.551

3.297.662.547

136.565.456

372.120.148

1.846.106.791

894

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 17,66 miliarde lei, profit = 297,91 milioane lei.
Rata medie de profit = 1,7%!

2. FARMEXPERT D.C.I. SRL
Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri (ron)

Cheltuieli (ron)

Capitaluri total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

2.954.723.113

89.744.248

2.965.610.041

2.861.997.058

214.740.959

67.826.624

1.275.443.228

959

2016

2.877.865.376

90.581.142

2.895.912.211

2.789.135.034

259.604.973

91.976.455

1.351.498.958

988

2015

2.808.206.351

75.093.235

2.838.969.393

2.737.999.839

169.023.800

95.283.637

1.262.341.584

964

2014

2.655.866.588

103.610.363

2.689.024.300

2.567.910.172

158.956.974

98.712.943

1.358.290.324

745

2013

2.250.969.740

92.227.156

2.276.404.092

2.167.259.685

120.661.115

90.377.415

1.340.046.328

693

An

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 13,54 miliarde lei, profit = 451,25 milioane lei.
Rata medie de profit = 3,33%

3. FILDAS TRADING SRL
Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net /
Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

2.662.430.250

103.451.508

2.701.819.624

2.586.141.111

272.230.718

280.952.242

1.638.034.506

895

2016

2.419.793.192

93.825.027

2.450.213.607

2.344.371.825

269.506.150

280.604.457

1.247.599.413

773

2015

1.676.006.372

62.832.439

1.697.575.092

1.623.613.027

238.132.887

270.456.925

750.449.420

712

2014

1.483.661.791

40.710.646

1.499.346.864

1.451.041.565

175.630.598

263.920.200

747.589.002

643

2013

1.278.657.713

35.146.433

1.298.223.057

1.255.257.621

141.759.549

256.169.884

761.836.481

596

A

n

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 9,52 miliarde lei, profit = 335,96 milioane lei.
Rata medie de profit = 3,53 %
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4. FARMEXIM S.A.
2017

1.965.596.477

14.602.358

1.971.835.443

1.955.023.388

92.854.420

184.504.027

910.034.425

794

2016

1.851.421.689

19.060.068

1.862.634.400

1.840.728.430

78.252.062

172.175.023

818.006.744

793

2015

1.762.238.661

18.005.642

1.773.841.229

1.754.571.237

59.191.994

164.629.751

767.056.083

716

2014

1.473.602.204

17.912.901

1.480.423.286

1.459.216.346

75.236.048

164.869.231

844.743.277

651

2013

1.284.446.973

19.062.069

1.290.826.951

1.268.204.470

107.008.615

225.114.335

835.316.461

582

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 8,33 miliarde lei, profit = 88,64 milioane lei.
Rata medie de profit = 1,07%!
5. SANOFI ROMÂNIA SRL
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net /
Pierdere
(ron)

Venituri (ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

1.101.172.456

59.070.752

1.101.421.114

1.028.644.771

166.497.077

16.381.667

542.466.890

170

2016

957.174.907

42.143.805

969.592.328

915.943.266

142.428.690

3.254.824

513.020.273

158

2015

899.260.001

33.718.509

900.265.972

857.926.735

110.286.693

3.409.371

549.886.405

156

2014

888.427.574

- 35.376.155

888.974.161

920.012.922

76.571.276

5.519.027

509.521.059

142

2013

839.835.854

11.818.648

840.638.443

823.732.588

161.944.340

7.274.184

571.210.080

170

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 4,68 miliarde lei, profit = 111,37 milioane lei.
Rata medie de profit = 2,38 %
6. EUROPHARM HOLDING S.A.
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

727.430.323

6.792.105

744.221.801

751.013.906

80.023.886

16.531.953

266.894.117

421

2016

881.140.789

3.379.966

892.518.341

889.138.375

92.464.840

14.778.944

343.015.707

429

2015

928.534.674

2.877.503

938.292.196

935.128.638

90.979.344

9.812.566

403.435.809

447

2014

870.987.619

1.244

878.745.019

878.743.775

88.101.841

7.516.263

456.308.462

432

2013

966.402.922

4.808.032

972.126.449

977.081.042

91.357.740

9.432.130

614.915.947

348

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 4,375 miliarde lei, pierdere = 5,34 milioane lei. Semnificativ este faptul că
în 19 ani 1999-2017 EUROPHARM HOLDING SA a avut o cifră de afaceri de 11,266 miliarde lei și doar
44,85 milioane respectiv o Rata de profit medie de 0,4 %
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7. PHARMAFARM S.A.
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net /
Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

961.173.124

5.512.904

966.456.120

960.943.216

100.442.387

23.725.778

442.482.164

489

2016

753.521.000

4.572.639

759.606.082

755.033.443

90.501.240

17.182.679

400.116.388

468

2015

592.566.695

993.460

596.315.372

595.321.912

21.817.456

16.126.899

360.087.107

422

2014

471.144.832

- 36.459.796

475.183.101

511.642.897

20.823.997

14.118.224

295.935.829

408

2013

455.347.403

- 18.791.798

460.405.456

479.197.254

7.150.995

13.159.806

396.880.807

401

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 3,23 miliarde lei, pierdere = 44,17 milioane lei.
Semnificativ că în întreaga activitate 1999-2017 această firmă a avut o cifră totală de afaceri de 5,5
miliarde de lei și un bilanț negativ cu o pierdere totală de 165,773 milioane lei!
8. GLAXO SHMIT KLINE(GSK) SRL
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

423.560.799

10.201.406

426.251.899

413.456.068

527.952.343

1.732.444

622.194.230

142

2016

463.758.735

7.599.956

465.975.117

456.236.474

517.750.937

1.384.965

599.904.521

142

2015

499.342.669

17.899.781

503.250.181

482.021.219

510.150.981

2.557.304

567.732.469

0

2014

514.706.791

27.810.695

525.530.465

491.915.983

492.251.200

3.613.105

562.867.642

225

2013

662.557.360

36.597.359

669.959.089

630.512.012

568.627.567

8.765.736

648.624.585

279

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 2,564 miliarde lei, profit = 100,1 milioane lei.
Rata medie de profit = 3,91%
9. SERMEDIC SRL
An

Cifra de
afaceri (ron)

Profit net /
Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

558.428.664

18.030.569

558.611.629

537.796.521

47.105.597

133

279.689.516

12

2016

474.765.851

14.085.811

475.383.747

458.267.986

43.160.839

400

237.983.303

12

2015

508.059.927

36.937.885

543.322.014

498.432.557

66.012.913

2.010

253.582.053

12

2014

514.692.607

53.731.415

551.012.592

486.285.592

64.075.029

3.052

247.328.488

11

2013

535.331.969

15.185.121

536.570.253

518.454.574

25.528.735

6.455

268.763.245

11

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 2,056 miliarde lei, profit = 137,969 milioane lei.
Rata medie de profit = 6,71%!
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10. JOHNSON & JOHMSON SRL
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

633.226.566

7.832.450

635.952.257

622.341.700

25.489.006

16.256.387

306.436.601

142

2016

579.305.238

5.964.948

580.651.438

567.550.243

18.086.556

16.053.243

321.865.905

129

2015

477.471.514

8.614.043

478.359.787

465.337.015

12.121.608

7.551.280

326.219.811

127

2014

86.328.203

4.660.285

87.293.563

80.082.726

3.532.003

6.995.286

32.130.109

128

2013

81.442.870

- 595.952

82.105.860

80.878.872

-1.128.282

7.148.417

23.392.821

120

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 1,858 miliarde lei, profit = 26,475 milioane lei.		
Rata medie de profit = 1,43%!
11. BOEHRINGER INGERHEIM RCV GMBH & CO KG VIENA SUCURSALA BUCUREȘTI
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

219.904.722

14.494.612

232.629.424

216.007.162

37.072.054

510.336

78.910.235

53

2016

216.730.625

3.607.828

216.892.924

212.755.507

22.577.442

552.449

85.941.204

71

2015

203.528.254

2.922.739

203.712.572

200.360.807

18.969.614

530.198

74.810.205

70

2014

241.833.532

2.054.274

242.183.222

239.829.425

16.046.875

624.601

86.122.661

76

2013

229.727.829

6.300.877

230.111.336

226.720.431

13.992.601

1.141.025

108.090.901

80

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 1,111 miliarde lei, profit = 29,377 milioane lei.
Rata medie de profit = 2,65 %
12. BIO EEL SRL
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

340.733.835

5.106.873

345.046.088

339.056.223

31.273.136

26.496.899

162.514.205

217

2016

306.115.466

4.392.436

308.567.990

303.138.889

26.886.263

25.431.163

150.064.854

205

2015

209.444.875

3.969.849

212.945.510

208.040.070

23.693.017

25.851.821

120.076.961

175

2014

140.726.524

2.170.440

145.268.797

142.518.059

21.040.359

21.489.454

91.629.367

165

2013

112.690.579

1.337.923

116.543.427

114.991.129

18.743.913

21.245.509

57.004.056

165

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 1,110 miliarde lei, profit = 16,97 milioane lei.
Rata medie de profit = 1,53 %!
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13. DONA LOGISTICA SRL
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri (ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

539.076.819

7.602.407

541.957.192

533.807.843

23.085.539

22.108.298

214.278.466

131

2016

425.208.839

3.264.883

427.959.519

424.301.982

15.483.132

11.004.158

138.022.161

68

2015

139.411.366

2.185.818

140.847.664

137.798.081

12.218.249

1.708.267

130.087.249

47

2014

0

- 78.569

537

79.106

-68.569

0

5.266

3

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 1,103 miliarde lei, profit = 12,98 milioane lei.		
Rata medie de profit = 1,18 %!
14. GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SRL
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

282.230.230

36.188.331

283.954.637

241.363.712

146.932.348

1.858.313

185.929.679

102

2016

224.856.733

28.908.454

227.065.516

192.837.506

193.463.235

1.899.067

221.201.607

95

2015

197.153.578

21.763.185

198.394.430

172.392.240

164.554.781

3.382.151

189.521.253

79

2014

167.460.554

20.467.068

169.139.681

145.117.180

142.791.596

983.254

181.866.047

77

2013

143.559.635

15.205.400

145.260.389

127.167.627

122.324.528

1.464.492

159.400.845

77

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 1,015 miliarde lei, profit = 122,53 milioane lei.
Rata medie de profit = 12,08 %

15. A & D PHARMA MARKETING & SALES SERVICES SRL
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri (ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

268.901.106

2.384.642

273.456.700

269.036.979

47.408.525

8.250.707

148.682.134

227

2016

225.107.950

2.329.783

228.544.395

225.677.032

39.171.971

9.559.502

94.007.799

203

2015

201.843.487

1.470.506

215.309.085

213.097.482

34.578.645

9.515.231

77.398.435

199

2014

193.332.994

- 5.058.281

196.849.167

201.631.037

33.077.362

19.038.212

80.195.300

216

2013

185.155.241

- 5.264.697

190.729.678

195.872.814

38.135.643

24.778.882

83.896.756

263

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 1,074 miliarde lei, pierdere = 4,14 milioane lei.		
Rata medie de profit = 1,07%!
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16. ALVOGEN ROMANIA SRL
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net /
Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

218.591.491

- 2.987.441

221.267.631

223.796.840

47.135.502

27.208.688

66.411.215

102

2016

166.031.375

1.063.396

166.239.349

165.175.953

50.165.709

31.529.544

92.111.299

102

2015

159.863.362

1.984.529

160.223.971

158.239.442

-964.138

2.323.844

45.617.707

106

2014

163.365.510

343.418

163.634.470

163.291.052

-3.138.868

1.643.352

114.603.127

123

2013

157.382.202

- 1.039.860

158.042.326

159.082.186

-44.667.991

268.438

133.861.555

121

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 865,232 milioane lei, pierderi = 636 mii lei.
De altfel pe întreaga perioadă de funcționare 2000-2017 firma înregisrează un bilanț negativ cu pirderi
totale de -44,095 MILIOANE la o cifră de afaceri totală de 1,882 miliarde lei!!		
17. S.C. PHARMANET PLUS SRL
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

243.158.268

14.780.609

244.973.495

227.404.494

21.769.623

4.366.782

38.276.157

34

2016

225.121.365

17.001.237

225.624.510

204.660.305

19.780.717

3.537.339

34.556.602

23

2015

148.520.209

8.988.440

149.233.719

137.906.906

9.489.023

1.897.490

15.850.399

19

2014

117.782.026

2.727.996

118.374.593

114.526.552

2.969.036

1.353.638

14.122.891

16

2013

65.868.341

602.594

69.544.390

68.485.774

1.111.645

2.807.279

11.210.704

11

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 800,449 milioane lei, profit = 44,1 milioane lei.
Rata medie de profit = 5,51 %
18. ROPHARMA LOGISTIC SRL
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr mediu
angajați

2017

393.818.088

2.415.443

393.979.450

391.168.375

5.141.329

4.952.725

155.318.613

223

2016

383.910.281

2.145.114

384.087.908

381.617.052

2.725.886

4.637.182

142.920.125

176

2015

22.240.424

461.865

22.240.508

21.687.325

580.772

271.104

65.934.783

42

2014

0

- 1.093

0

1.093

88.907

0

88.907

0

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 800 milioane lei, profit = 5 milioane lei.
Rata medie de profit = ,63 %!
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19. MERCK ROMANIA SRL
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

198.620.221

3.485.234

259.790.742

255.083.228

14.353.465

1.266.057

86.628.881

54

2016

141.965.708

3.422.733

187.814.416

183.681.052

10.868.231

1.044.476

67.031.048

43

2015

128.233.451

1.022.649

173.618.011

171.443.841

7.445.497

825.423

68.288.092

41

2014

116.188.951

519.678

154.399.387

153.194.534

6.422.848

416.686

60.575.659

41

2013

93.293.617

1.147.128

122.017.315

120.268.692

5.903.171

568.281

64.302.917

41

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 678,3 milioane lei, profit = 9,6 milioane lei.
Rata medie de profit = 1,42%!
20. FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS SRL
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

311.808.157

3.044.633

312.209.734

308.477.580

3.676.403

752.366

152.487.794

202

2016

232.355.531

1.127.683

232.762.703

231.370.682

1.131.770

803.587

113.674.732

169

2015

21.055.769

102.601

21.058.086

20.935.776

26.194

71.158

36.800.439

109

2014

0

32

38

0

-76.407

0

94.436

0

2013

40.268

- 17.237

124.006

137.286

-76.440

0

135.133

0

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 565,258 milioane lei, profit = 4,256 milioane lei.		
Rata medie de profit = 0,76 %!
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Anexa2

TOP 20 DISTRIBUITORI/FARMACII

1. SENSIBLU SRL
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net /
Pierdere
(ron)

Venituri (ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

1.652.550.590

17.785.413

1.656.640.298

1.635.096.658

68.643.187

227.348.806

683.709.507

2.829

2016

1.670.039.157

31.864.532

1.684.342.755

1.652.407.831

52.618.601

209.517.860

674.497.601

2.656

2015

1.186.232.851

31.238.425

1.197.551.873

1.166.313.448

20.754.448

122.607.234

346.647.164

2.243

2014

1.250.586.655

8.053.117

1.258.555.191

1.250.502.074

-6.380.347

106.068.845

396.313.264

2.205

2013

1.299.265.379

38.895.796

1.310.402.692

1.349.298.488

-14.837.450

114.107.525

480.910.048

2.477

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 7,058 miliarde lei, profit = 50,045 milioane lei.		
Rata medie de profit = 0,71 %!
ATENȚIE în 2012 firma raporta o pierdere de 63,5 milioane lei deci pe ultimii 6 ani ar fi în
pierdere.
2. DUCFARM SRL
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

161.362.614

6.171.647

161.515.012

154.374.409

11.413.347

6.458.229

60.624.093

187

2016

125.777.247

5.239.300

125.992.592

119.902.403

5.241.700

4.672.136

46.063.036

127

2015

82.352.495

4.723.009

84.165.475

78.920.265

17.252.633

3.319.999

33.373.196

82

2014

62.461.983

4.206.775

63.123.012

58.272.266

14.027.514

2.968.912

27.927.542

77

2013

41.148.973

3.022.119

41.264.875

37.764.174

10.347.246

2.679.240

26.419.584

63

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 4,731 miliarde lei, profit = 23,361 milioane lei.
Rata medie de profit = 0,50 %!
3. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A.								

An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total (ron)

Număr
mediu
angajați

2017

880.528.121

11.593.571

889.993.531

876.730.898

95.454.035

146.428.604

262.408.260

1.946

2016

902.695.038

5.416.124

910.027.140

903.376.189

83.860.464

147.043.848

225.322.040

2.043

2015

889.429.880

12.573.351

895.502.454

908.075.805

58.444.341

140.809.308

269.278.089

1.956

2014

787.646.671

23.646.363

835.857.800

808.203.184

46.091.270

128.484.394

276.768.807

1.531

2013

615.292.931

- 7.446.541

633.232.612

640.679.153

22.864.177

103.583.555

269.079.531

0

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 4,076 miliarde lei, profit = 20,636 milioane lei.
Rata medie de profit = 0,51 %!
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4. HELP NET FARMA SRL
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

585.643.731

20.801.309

585.958.236

561.090.446

66.720.102

95.026.190

205.902.076

1.495

2016

549.900.156

24.584.835

551.803.946

522.202.040

52.622.310

83.788.841

190.375.754

1.452

2015

470.939.794

13.211.523

471.673.564

455.160.595

47.490.476

78.732.506

154.483.598

1.435

2014

389.870.752

8.002.435

391.590.825

381.762.612

42.308.051

62.074.694

158.799.440

1.309

2013

366.898.780

6.703.517

368.677.677

360.258.333

36.281.157

48.062.635

152.445.315

1.271

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 2,363 miliarde lei, profit = 73,3 milioane lei.		
Rata medie de profit = 3,11 %!					
5. ROPHARMA SA
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

340.905.161

6.093.430

347.875.692

340.699.824

145.323.348

137.453.310

104.650.350

745

2016

341.799.985

7.290.748

351.196.233

343.019.596

136.400.000

122.430.042

91.107.382

726

2015

434.083.007

7.902.138

438.669.658

428.841.396

127.033.439

108.488.933

182.233.415

829

2014

420.204.438

8.196.404

422.789.510

412.613.579

122.465.665

97.684.892

187.702.195

808

2013

413.343.859

7.202.901

418.413.347

409.522.722

114.164.554

96.110.036

246.029.369

820

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 1,95 miliarde lei, profit = 36,684 milioane lei.
Rata medie de profit = 1,90 %!								
			
6. FARMACEUTICA ARGEȘFARM SA
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

278.880.455

7.598.546

279.320.529

270.437.032

76.128.838

55.354.224

80.185.186

468

2016

236.309.732

5.972.046

236.594.259

229.643.216

66.917.153

44.253.297

62.967.998

424

2015

226.815.138

5.691.350

227.340.038

220.662.502

60.945.106

36.578.112

47.696.364

389

2014

247.469.026

3.999.845

247.820.022

243.135.348

55.253.756

36.911.307

67.781.772

299

2013

234.199.711

3.238.472

234.584.671

230.702.058

43.010.822

36.380.251

81.273.677

287

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 1,223 miliarde lei, profit = 26,5 milioane lei.
Rata medie de profit = 2,17 %!

68

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(38)/2019

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
7. CATENA HYGEIA SRL
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

419.580.059

22.929.154

422.076.791

395.666.903

23.372.452

30.693.985

156.846.810

682

2016

421.379.582

23.139.539

424.158.678

397.432.191

23.582.837

28.670.813

165.013.548

632

2015

298.922.030

20.376.120

304.679.017

281.307.332

20.819.418

25.571.535

90.848.698

556

2014

263.234.009

23.934.149

267.678.045

240.101.275

24.377.447

24.869.893

101.928.199

356

2013

217.075.804

19.868.431

217.310.482

194.140.691

20.351.240

17.014.381

92.403.690

311

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 1,620 miliarde lei, profit = 110,246 milioane lei.
Rata medie de profit = 6,80%!
8. MED-SERV UNITED SRL
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

271.092.766

27.524.328

289.837.348

260.911.279

198.007.717

194.273.855

153.368.647

265

2016

242.858.004

27.588.420

262.836.684

234.182.208

196.713.962

190.676.364

102.982.509

223

2015

167.028.588

25.355.823

186.495.490

160.121.036

194.112.924

185.099.080

67.557.714

171

2014

194.852.319

4.698.485

195.063.176

189.272.233

180.956.711

182.548.454

69.993.639

134

2013

200.709.280

4.682.267

201.555.327

195.972.106

177.619.742

177.910.654

77.027.914

125

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 1,076 miliarde lei, profit = 89,847 milioane lei.
Rata profit = 8,35 %!

				

9. FARMACIA TEI
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri
(ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

309.828.970

10.765.796

309.888.655

297.101.163

23.681.130

3.408.539

71.072.729

281

2016

162.847.158

6.205.794

162.999.119

155.711.542

13.998.186

2.409.436

38.564.234

146

2015

119.236.588

4.378.962

119.241.719

114.013.954

8.634.498

827.416

20.976.602

100

2014

83.929.608

4.867.856

86.569.657

80.437.967

7.451.555

1.095.272

22.510.916

0

2013

59.979.616

1.914.054

60.260.951

57.984.197

3.902.099

909.572

15.784.729

0

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 735,819 milioane lei, profit = 28,13 milioane lei.		
Rata medie de profit = 3,83 %!
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10. GEDEON RICHTER FARMACIA SA
An

Cifra de
afaceri
(ron)

Profit net
/ Pierdere
(ron)

Venituri (ron)

Cheltuieli
(ron)

Capitaluri
total
(ron)

Active
imobilizate
total
(ron)

Active
circulante
total
(ron)

Număr
mediu
angajați

2017

153.307.259

827.669

154.635.833

153.808.164

26.781.500

36.429.746

48.284.271

398

2016

139.449.225

1.679.180

142.649.746

144.328.926

11.099.502

33.050.522

34.515.030

411

2015

137.063.765

6.869.426

148.330.846

155.200.272

-306.173

32.043.685

44.837.643

457

2014

148.932.376

4.836.955

151.012.958

155.849.913

-10.051.447

41.207.292

49.592.752

514

2013

133.508.714

8.223.181

136.551.797

144.774.978

-6.007.657

40.309.644

79.122.637

458

Perioada 2013-2017: cifra afaceri = 712,259 milioane lei, pierdere = 20,78 milioane lei.
ATENTIE! Același agent economic a avut o cifră de afaceri similară din 2006 - 2012, respectiv 709,066
milioane în această perioadă raportând alte 100 milioane lei pierderi!!! Din 17 ani de funcționare în 11 a
raportat pierderi.							

În aceeași perioadă 2013-2017 următorii 10 distribuitori de medicamente, au avut următorul
comportament financiar:
11. VILEUS MED-COM SRL, 638 milioane lei cifră de afaceri cu o rată medie de profit de 8%
12. LAVIRA TRANSPORT SRL, 598 milioane lei cifră de afaceri cu o rată medie de profit de 6,27%;
13. TRI FARM SRL, 541 milioane lei cifră de afaceri cu o rată medie de profit de 2,85 %;
14. MINI-FARM SRL, 442 milioane lei cifră de afaceri cu o rată medie de profit de 0,65 %;
15. MYOSOTIS SRL, 405 milioane lei cifră de afaceri cu o rată medie de profit de 2,90 %;
16. REMEDIUM FARM SRL, 382 milioane lei cifră de afaceri cu o rată medie de profit de 5,84 %;
17. GENERAL NEXT PHARM SRL, 345 milioane lei cifră de afaceri cu o rată medie de profit de 0,87 %;
18. MARICONA COMIMPEX S.R.L, 292 milioane lei cifră de afaceri cu o rată medie de profit de 0,87 %;
19. VITAFARM PLUS SRL, 236 milioane lei cifră de afaceri cu o rată medie de profit de
2,60 %;
20. MEDIMFARM TOPFARM S.A., 174 milioane lei cifră de afaceri cu pierderi de 9,4 milioane lei în
perioada dată!
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Anexa 3

TOP 20 PRODUCĂTORI
1. TERAPIA SA
(Str. FABRICII 124, Cluj-Napoca, Județul Cluj)
An

Cifra de afaceri
(ron)

Profit net / Pierdere
(ron)

2017

671.028.265

131.904.676

2016

567.979.693

142.976.017

2015

538.846.798

98.446.157

2014

521.047.272

86.105.757

2013

500.629.696

109.059.553

TOTAL

2798 MIL

568 MIL

RATA medie de profit TERAPIA SA 20,3%
2. ZENTIVA SA
(Str. THEODOR PALLADY 50, Sector 3, București)
An

Cifra de afaceri
(ron)

Profit net / Pierdere
(ron)

2017

458.377.044

89.241.756

2016

420.004.308

73.026.646

2015

396.824.592

46.204.961

2014

394.072.623

54.242.886

2013

290.362.767

40.297.608

TOTAL

1958 MIL
302 MIL
RATA medie de profit ZENTIVA SA 15,43%
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3. BIOFARM SA
(Str. LOGOFĂTUL TĂUTU 99, Sector 3, București)
An

Profit net / Pierdere
(ron)

Cifra de afaceri (ron)

2017

170.256.235

36.027.723

2016

152.304.091

29.477.747

2015

149.691.393

27.226.492

2014

128.508.056

26.559.851

013

119.072.518

25.581.079

TOTAL
			

719 MIL
144 MIL
RATA medie de profit BIOFARM SA 20,03%

4. LABORMED-PHARMA SA
(B-dul THEODOR PALLADY 44B, Sector 3, București)
Cifra de afaceri
(ron)

An
2017

164.409.567

13.941.920

2016

148.627.350

13.187.018

2015

129.323.928

- 9.111.358

2014

136.686.016

- 20.130.437

2013

141.782.355

- 17.969.560

2012

88.241.949

- 113.022.646

2011

116.515.549

- 192.915.618

2010

129.744.772

- 39.461.936

2009

104.808.434

- 52.053.361

2008

25.038.954

- 37.093.989

2007

0

- 688

720 MIL

-20 MIL

TOTAL
(2013-2017)

72

Profit net / Pierdere
(ron)
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Cifra de afaceri
(ron)

An
TOTAL
(2008-2017)

Profit net / Pierdere
(ron)

1183 MIL

-453 MIL

5. GEDEON RICHTER ROMANIA SA
(Str. CUZA VODĂ, 99-105, Târgu Mureș, Județul Mureș			
Cifra de afaceri
(ron)

An

Profit net / Pierdere
(ron)

2017

154.368.514

- 14.499.445

2016

136.293.905

7.202.610

2015

118.713.274

138.216

2014

114.021.588

- 56.920.366

2013

119.175.198

- 44.192.159

2012

123.146.206

- 29.246.272

2011

119.516.919

- 119.441.475

2010

111.300.045

- 138.053.075

TOTAL
(2013-2017)

642 MIL

-108 MIL

TOTAL
(2010-2017)

995 MIL

-394 MIL

6. INFOMED FLUIDS SRL
(B-dul THEODOR PALLADY 50, Sector 3, București)
An

Cifra de afaceri
(ron)

Profit net / Pierdere
(ron)

2017

121.568.475

- 5.324.427

2016

106.669.057

664.827

2015

110.453.559

149.856
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An

Cifra de afaceri
(ron)

Profit net / Pierdere
(ron)

2014

115.750.485

1.877.062

2013

110.651.746

3.451.357

TOTAL
564 MIL
0,817 MIL
RATA PROFIT MEDIE INFOMED FLUIDS SRL 0,15%

7. FITERMAN PHARMA SRL
(Str. MOARA DE FOC, 35, Iași, Judetul Iași)
An

Cifra de afaceri
(ron)

Profit net / Pierdere
(ron)

2017

66.534.299

7.245.010

2016

135.056.605

25.438.720

2015

103.072.931

15.180.478

2014

99.866.506

9.921.811

2013

87.987.253

6.231.228

TOTAL
488 MIL
63 MIL
RATA medie de profit FITERMAN PHARMA SRL 12,91 %
8. BIOTEHNOS SA
(Str. GORUNULUI, 3-5, Otopeni, Județul Ilfov)
An

Profit net / Pierdere
(ron)

2017

98.304.059

52.290.664

2016

93.440.612

55.918.696

2015

57.189.033

24.669.362

2014

89.092.880

48.304.944

2013

78.785.725

43.316.892

TOTAL

74

Cifra de afaceri
(ron)

416 MIL
224 MIL
RATA medie de profit BIOTEHNOS SA 53,85%
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9.
HIPOCRATE 2000 SRL
(Str. PRAHOVA, 6 A, Sector 1, București)
Cifra de afaceri
(ron)

An

Profit net / Pierdere
(ron)

2017

73.880.825

9.288.000

2016

54.535.099

3.570.615

2015

56.449.933

4.224.520

2014

48.004.877

5.133.725

2013

45.609.559

-312.232

TOTAL

277 MIL
21 MIL
RATA medie de profit HIPOCRATE 2000 SRL 7,6 %
10. ROMVAC COMPANY SA
(Șos. Centurii 7, Voluntari, Județul Ilfov)
An

Cifra de afaceri
(ron)

Profit net / Pierdere
(ron)

2017

50.625.746

3.292.791

2016

49.776.389

1.634.496

2015

50.978.886

3.998.632

2014

52.620.132

5.732.259

2013

46.672.333

4.429.182

TOTAL

250,67 MIL
19,38 MIL
RATA medie de profit ROMVAC COMPANY SA 7.74 %

11. SWISSCAPS ROMANIA SRL
(Str. CAROL I, 1, Cornu, Județul Prahova)
An

Cifra de afaceri
(ron)

Profit net / Pierdere
(ron)

2017

52.455.146

3.139.871

2016

47.308.751

1.872.658
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An

Cifra de afaceri
(ron)

Profit net / Pierdere
(ron)

2015

43.324.003

2.704.571

2014

37.443.103

2.376.055

2013

35.209.691

3.897.168

TOTAL

215 MIL
13,99 MIL
RATA medie de profit SWISSCAPS ROMANIA SRL 6,5%

12. CRIDA PHARM SRL
(Intr. VAGONETULUI, 2, Sector 6, București)
An

Cifra de afaceri
(ron)

Profit net / Pierdere
(ron)

2017

47.499.703

8.496.510

2016

46.802.990

8.446.144

2015

42.523.846

8.421.056

2014

37.961.812

6.205.723

2013

28.608.580

2.322.813

TOTAL

202 MIL 33 MIL
LEI
RATA medie de profit CRIDA PHARM SRL 16,34 %

13. LAROPHARM SRL
(Șos. ALEXANDRIEI, 145A, Bragadiru, Județul Ilfov)
Cifra de afaceri
Profit net / Pierdere
An
(ron)
(ron)
2017
43.428.201
1.307.082
2016
41.521.380
4.501.355
2015
34.791.786
1.575.549
2014
28.072.166
213.176
2013
24.298.604
169.519
TOTAL
172 MIL
7,5 MIL
RATA medie de profit LAROPHARM SRL 4,36 %
14. MARENA GROUP SA, Cifra de afaceri totală 2013-2017-180 milioane lei,
rata profit 3.9%;
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15. HOFIGAL EXPORT IMPORT SA, Cifra de afaceri totală 2013-2017-164
milioane lei,
rată profit 6,1%;
16. SLAVIA PHARM SRL, Cifra de afaceri totală 2013-2017-113 milioane lei,
rată profit 9,74 %;
17. MAGISTRA C&C SRL, Cifra de afaceri totală 2013-2017-109 milioane
lei,
rată profit 9,20%;
18. TIS FARMACEUTIC SA, Cifra de afaceri totală 2013-2017-87 milioane
lei,
rată profit 7,0%;
19. MICROSIN SRL, Cifra de afaceri totală 2013-2017-66 milioane lei, rată
profit 13,64%;
20. TAISIS CONCEPT SRL, Cifra de afaceri totală 2013-2017-30 milioane
lei, rată profit 13,30 %.
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REFORMELE REGELUI SERVIUS
TULLIUS – UN MODEL DE
DEZVOLTARE SOCIALĂ ȘI POLITICĂ
THE REFORMS OF SERVIUS TULLIUS
– A MODEL OF SOCIAL
AND POLITICAL DEVELOPMENT
Lect. univ. dr. Ionuţ CIUTACU1
.

Rezumat
La jumătatea secolului al VI-lea Î. Hr., Roma era măcinată de conflictul
dintre patricieni şi plebei. Pentru a dezamorsa situaţia, regele Servius Tullius
a înfăptuit o reformă socială şi una administrativă. Prin aceste reforme, a
reuşit să revitalizeze societatea şi să pună bazele statului roman.

Cuvinte cheie: Servius Tullius; patricieni; plebei; reforma socială; reforma
administrativă;

Abstract
At the middle of the sixth century BC, Rome was crushed by the conflict
between patricians and plebeians. The king Servius Tullius reduced the conflict
by two reforms: social and administrative. By these reforms, he revitalized the
society and created the Roman state.

Keywords: Servius Tullius; patricians; plebeians; social reform;
administrative reform;
1

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
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1.

Roma a fost fondată în anul 753 î. Hr de către legendarul rege Romulus.
El era fiul zeului Marte2 și al Rheei Silvia, fiica lui Numitor. Numitor fusese regele
cetății Alba Longa3 și fusese detronat de fratele său, Amulius. Romulus, ajutat de
fratele său, Remus, l-a alungat pe uzurpator, reînscăunându-l pe bunicul său. Fiul
zeului războiului nu putea fi un om de rând al Albei Longa. Pentru a nu submina
poziția bunicului său, descendent al altei zeități, Romulus a înființat o nouă cetate.
Aceasta nu putea fi una oarecare, precum Alba Longa sau Lavinium4, întemeiate de
strămoșii săi; ea trebuia să le întreacă în măreţie. În acest scop, el a ales un loc special
pentru întemeierea Cetăţii eterne – locul în care fusese crescut5.
Potrivit legendei, oraşul a fost întemeiat pe muntele Palatin. După alegerea
locului, întemeietorul a ridicat zidurile şi a săvârşit ceremoniile divine. În mod firesc,
întemeierea propriu-zisă a cetăţii a fost urmată de legile date de regele Romulus6,
care au avut ca efect transformarea fondatorilor (ramnes, tities și luceres) într-un
grup omogen - poporul roman. Aceste legi, cunoscute sub denumirea de legi regale7,
au pus bazele organizării sociale şi au declanșat procesul de formare a populaţiei,
care, în dreptul constituţional contemporan, este unul dintre elementele constitutive
al statului.
Fiind o creaţie a fondatorilor, îndrumările de convieţuire cuprinse în aceste
legi erau favorabile acestora și urmașilor lor – patricienii. Conform gândirii din acele
vremuri, ei erau adevărații locuitori ai cetății8, un fel de cetățeni ai zilelor noastre.
De aceea, ei monopolizau cele mai importante activități (exercitarea atribuțiilor
religioase, conducerea societăţii şi justiția). Nu este de mirare că ceilalţi locuitori
ai Romei, plebeii9, erau defavorizaţi. Provenind din rândul populaţiei autohtone,
ai cărei reprezentanţi fuseseră supuşi de patricieni, aceştia erau excluşi din viaţa
publică a cetăţii şi se ocupau cu cultivarea pământului și activitățile meșteșugărești10.
Atribuirea preferenţială a sarcinilor a creat numeroase dezavantaje plebeilor
încă din epoca regalității în formă prestatală11. Ele se manifestau pe plan economic,
Flavius Eutropius, Breviarum ab urbe condita, 1.1.
Cetate întemeiată în Latium de către Ascanius, fiul lui Aeneas și al Laviniei - Cassius Dio, Istoria romană, studiu
introductiv prof. univ. dr. Gh. Ștefan, traducere și note conf. univ. dr. A. Piatkowski, Editura Științifică, p. 31.
4
Lavinium era orașul de origine al fondatorilor Albei Longa. El a fost fondat după distrugerea Troiei de către eroul
troian Aeneas, fiu al zeiței Venus.
5
Titus Livius, 1.6.
6
Titus Livius, 1.8.
7
Paul Frederic Girard, Textes de droit romain, Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence Arthur Rousseau,
Paris, 1890, p. 3 și urm.
8
A. Troisfontaines, Introduction a l’histoire de droit public romain, E. Thorin, libraire, Paris, 1877, p. 191.
9
Constantin Şt. Tomulescu, Manual de drept privat roman, Litografia şi Tipografia Învăţământului, Bucureşti,
1958, pp. 16-17; Fustel de Coulanges, La cité antique. Ėtude sur le culte, le droit, les institutions de la Grece et
de la Rome, vingt-sixième édition, Librairie Hachette, Paris, 1920, p. 178.
10
Dionis din Halicarnas, 2.9.
11
Această epocă a durat din 753 î. Hr. până la jumătatea secolului al VI-lea î. Hr.
2
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social, juridic, religios, dar şi pe planul participării la viaţa publică.
Pe plan economic, plebeii nu aveau acces la exploatarea pământului cucerit
de la duşmani. Acesta intra în ager publicus şi era atribuit spre folosinţă de către
factorii de conducere. Cum aceştia erau monopolizaţi de patricieni, loturile din ager
publicus erau atribuite spre folosinţă doar reprezentanţilor categoriei privilegiate.
Pe plan juridic, plebeii nu aveau acces la normele dreptului. În epoca foarte veche,
regulile de conduită erau de origine divină şi erau exprimate în forma nescrisă a
obiceiului, astfel încât numai pontifii le puteau cunoaşte, interpreta şi aplica. Întrucât
aceştia proveneau doar din rândul patricienilor, erau bănuiţi, pe bună dreptate, că iau
măsuri părtinitoare.
Pe plan social, plebeii nu se puteau căsători cu patricienii până în anul 445 î.
Hr., când a fost adoptată lex Canuleia12. Instituția juridică a căsătoriei era accesibilă
doar patricienilor13, dovadă că presupunea săvârşirea unor acte de cult în prezența
flaminului lui Jupiter.
Pe plan religios, plebeii nu puteau exercita atribuții religioase, care reprezentau
monopolul patricienilor. Plebeii nu aveau acces nici la viața publică, deoarece regele,
membrii Comitiei Curiata și ai Senatului proveneau doar din rândul patricienilor.

2.

Aceste discriminări se datorează faptului că cetatea a fost fondată de
patricieni. Având valori diferite de ale plebeilor, li se părea normal ca aceștia din
urmă să aibă un statut inferior, cu toate că rolul lor crescuse în viaţa economică a
cetăţii. Mai mult, populaţia plebeiană era în creştere, ceea ce îi permitea să emită
pretenţii. Noile realități impuneau o schimbare, care să reflecte rolul crescând al
plebei în viaţa cetăţii. Schimbarea trebuia să vizeze modul de organizare socială
si participarea locuitorilor la viaţa publică, or aceste elemente constituiseră un
monopol al patricienilor vreme de două secole. Nu întâmplător, ele erau strâns legate
și reflectau modul de viaţă şi mentalitatea fondatorilor Romei.
Potrivit textelor vremii, patricienii erau organizaţi în triburi, curii şi ginţi,
bazate pe rudenia de sânge. Aşa cum vom vedea, ultimele două structuri influenţează
modul de participare la viaţa publică, întrucât curiile erau unităţile de vot în cadrul
Adunării poporului (Comitia curiata), iar Senatul era format din şefii ginţilor. Prin
urmare, doar patricienii puteau participa la viaţa publică, la viaţa religioasă şi puteau
alege inclusiv regele, care provenea tot din rândul lor. Ei nu aveau niciun interes să
permită integrarea în sistem a unor oameni care nu împărtăşeau aceleaşi valori, cu
toate că realitatea impunea asemenea măsuri.

3. Regele Servius Tullius

14

a sesizat necesitatea realizării unui nou model de

Dumitru Tudor şi colectiv, Enciclopedia civilizaţiei romane, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1982, p. 428.
13
Eduard Cuq, Les institutions juridiques des romains, vol I, Librairie Plon, Librairie Marescq Ainé, Paris, 1891,
p. 70.
14
Potrivit legendei, a fost al şaselea rege al Romei şi era de origine etruscă. A domnit între anii 578-534 î. Hr.
12
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organizare socială, aplicabil celor două categorii15. Noul model nu se mai putea baza
tot pe rudenia de sânge, ci pe elemente comune. Ele au fost oferite de activităţile
desfăşurate de locuitorii Romei, dar şi de faptul că plebeii şi patricienii alcătuiau o
populaţie sedentară, care muncea şi locuia pe un anumit teritoriu.
Cele mai importante activităţi desfăşurate de locuitorii Romei şi gradul de
implicare al acestora prezintă o deosebită importanţă. În primul rând, pentru că
evidenţiază modul lor de viaţă, în al doilea rând, deoarece arată sursele de bogăţie
şi principalele valori sociale, iar în al treilea rând, pentru că gradul mai mare de
participare la desfăşurarea celor mai importante activităţi din societate conferă
exerciţiul majorităţii drepturilor subiective. La acea vreme, patricienii se mai ocupau
cu agricultura şi păstoritul, în timp ce plebeii desfăşurau activităţi meşteşugăreşti
şi de natură comercială. Aceste lucruri demonstrează faptul că, la Roma, în epoca
foarte veche, cele trei diviziuni sociale ale muncii16 avuseseră loc, iar acumularea de
bogăţii a determinat adâncirea inegalităţilor sociale şi stratificarea socială. Cu toate
acestea, noul sistem trebuia să se bazeze pe un element suplimentar, care să încline
balanţa în favoarea patricienilor. Regele Servius Tullius a ţinut cont de faptul că
economia romană avea un caracter agrar şi pastoral. Cum patricienii se ocupau cu
agricultura şi exploatau în regie proprie şi loturile din ager publicus, era firesc ca, pe
fondul destrămării formelor primitive de proprietate, stratificarea socială să se facă
în funcţie de averea imobiliară17, adică în funcţie de suprafaţa de pământ deţinută şi
exploatată. Acest lucru este subliniat câteva sute de ani mai târziu de către Cicero,
care afirma „că toate prăvăliile sunt josnice şi că o prăvălie nu este demnă pentru un
om liber”18, întrucât meşteşugurile şi comerţul erau activităţi degradante, exercitate
de către plebei şi de sclavi.
Faţă de aceste realităţi, regele Servius Tullius a înțeles că munca pământului
asigură un loc de trai stabil şi resursele de hrană şi de bogăţie şi reprezintă, în acelaşi
timp, una dintre cele mai strânse legături care îi poate uni pe oameni. Deoarece
pământul era una dintre cele mai importante valori patriciene, iar economia era
eminamente agrară, noul model de organizare trebuia să îi includă și pe plebei, fără
a afecta privilegiile reprezentanților categoriei sociale privilegiate. Acestea sunt
raţionamentele care au stat la baza reformei sociale şi a celei administrative.

4.

Prin reforma socială, întreaga populaţie a Romei a fost împărţită în cinci
categorii sociale, în funcţie de avere. În prima categorie intrau cei care aveau cel
puţin 20 de iugăre de pământ, în a doua categorie intrau toţi cei care aveau între 15 şi
20 de iugăre de pământ, în cea de a treia categorie intrau toţi cei care aveau între 10
şi 15 iugăre de pământ, în a patra categorie toţi cei care aveau între 5 şi 10 iugăre de
Theodor Mommsen, Istoria romană, volumul I, cuvânt înainte de acad. Emil Condurachi, traducere Joachim
Nicolaus, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987, p. 177.
16
Prima diviziune socială a muncii cuprindea păstorii şi agricultorii, a doua meşteşugarii, iar a treia negustorii.
17
Constantin Şt. Tomulescu, Drept privat roman, Tipografia Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1973, p. 11.
18
Cicero, De officiis, 1.42.
15
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pământ, iar în ultima categorie socială intrau toţi cei care aveau între 2 şi 5 iugăre19.
În acest fel, patricienii i-au integrat pe plebei în noul model de organizare socială,
model care demonstra încheierea procesului de formare a unui element constitutiv al
statului – populația.
Această măsură nu era suficientă, deoarece majoritatea populaţiei se afla în
ultimele categorii sociale. Pentru a înlătura posibilitatea plebeilor de a lua decizii
în viaţa publică, fiecare categorie socială a fost împărțită în centurii, care erau, în
acelaşi timp, unităţi militare, dar şi unităţi de vot.
Rolul acestei măsuri suplimentare era de a înclina balanța în favoarea celor
mai bogaţi cetăţeni, care, fiind minoritari, trebuiau avantajați prin reforma socială.
De aceea, centuriile din primele categorii sociale erau formate din zeci de persoane,
pe când celelalte din sute. Astfel, din totalul de 193 de centurii, 98 aparțineau primei
categorii sociale20, 20 celei de a doua, 20 celei de a treia, 20 celei de a patra și 30 din
a cincea. Mai rămâneau 5 centurii auxiliare, în care intrau cei mai săraci cetățeni.
Fiecare categorie socială cuprindea centurii formate din juniores (bărbaţii de la 17
până la 46 de ani) şi din seniores (bărbaţii de la 46 de ani până la 60 de ani). Acest
lucru demonstra că nu toată populaţia putea participa la conducerea Romei în epoca
democraţiei militare.
Configurarea centuriilor ca unităţi militare şi de vot nu era nici ea întâmplătoare,
întrucât pe această cale se stabilea „o anumită rânduială în viaţa socială, care
trebuia respectată şi în timp de război, şi în timp de pace”21. În aparență, această
măsură era inechitabilă, deoarece minoritatea lua decizii în numele majorității. În
realitate, lucrurile nu erau așa, întrucât în antichitate cei mai bogați cetățeni trebuiau
să ducă greul războiului22. Prin urmare, cetăţenii mergeau la vot în aceeaşi ordine în
care mergeau şi la luptă. Stând în prima linie pe câmpul de luptă, având de apărat
interese mai mari, organizarea în centurii le permitea celor bogaţi să fie primii la
luptă, dar și primii la vot. Astfel, „cavaleria era chemată cea dintâi să-şi exercite
dreptul de vot, apoi urmau cele 80 de centurii ale primei clase. Dacă erau deosebiri
de păreri, pe cine anume să voteze – ceea ce însă se întâmpla destul de rar – atunci
se chemau centuriile clasei a doua; însă nu era niciodată nevoie să se coboare
până la clasele de jos, neajungându-se chiar până la cea din urmă”23. Prin urmare,
dacă reprezentanţii primelor 98 de categorii sociale votau într-un anume sens, votul
celorlalte centurii devenea formal24.
Paul Frederic Girard, Manuel élémentaire de droit romain, septième édition, Librairie Arthur Rousseau, Paris,
1924, p. 19.
20
Emil Molcuț, Drept privat roman. Terminologie juridică romană, ediția revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2011, p. 27
21
Grigore Dimitrescu, Curs de drept roman predate în anul I de licență 1932-1933, vol. I, Lito. „Scrisul Studenţesc”, p. 76; Titus Livius, 1.42
22
Titus Livius, 1.43
23
Titus Livius, De la fundarea Romei, I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1959, p. 66.
24
Ion C. Cătuneanu, Curs elementar de drept roman„ Editura „Cartea Românească” S.A., Cluj-Bucureşti, 1927,
p. 35.
19
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Iată cum, în mod inteligent și echitabil, folosindu-se de principiile ce reflectau
modul de viață, reformele cerute cu insistență de către plebei au fost golite de conținut.
Mai mult decât atât, pe lângă dreptul de vot (ius suffragii), pe care îl exercitau în
calitatea de membrii ai categoriilor sociale inferioare, plebeii au dobândit un alt
drept fundamentral - dreptul de a fi soldat în legiunile romane (ius militiae)25.
Acest fapt a avut ca efect apariţia Comitiei Centuriata, care funcţiona în paralel
cu Comitia Curiata. La lucrările noii adunări participau şi patricienii, şi plebeii,
organizaţi în cadrul centuriilor. Această nouă adunare lua decizii importante, care se
resfrângeau asupra tuturor cetăţenilor Romei. Cu alte cuvinte, ea exercita atribuţii
legislative şi judiciare, care, prin excelenţă, sunt atribuţii de natură statală26. De aceea,
se poate afirma că reformele lui Servius Tullius au avut ca efect consacrarea unui
alt element constitutiv al statului – suveranitatea27, care era exercitată de organele
reprezentative.

5.

Prin reforma administrativă, întreaga populație a Romei a fost împărțită
în 4 triburi urbane și 17 triburi rurale28. Nu întâmplător, crearea lor se baza pe
configurația geografică a cetății și pe faptul că locuirea îndelungată a unui teritoriu
contribuise la crearea unor legături solide între vecini. Prin încadrarea în triburi,
plebeilor li s-a recunoscut calitatea de locuitori ai Romei; alături de patricieni, ei
au dobândit calitate de cetăţeni, ca locuitori ai cetăţii29. Din acel moment, tribul a
dobândit un nou înțeles, acela de cartier, în sensul de unitate administrativ teritorială,
care marchează trecerea de la epoca gentilică la cea politică30.
Acest moment mai are o semnificaţie. În terminologia constituţională
contemporană, reforma administrativă înfăptuită de regele Servius Tullius a avut ca
rezultat apariţia altui element constitutiv al statului – teritoriul31.

6.

Reforma socială şi reforma administrativă au contribuit în mod decisiv la
formarea statului roman. Fiind inspirate din realitate, din modul de viaţă al romanilor,
ele au avut ca rezultat acordarea de drepturi politice plebei şi dezamorsarea, pentru
moment, a conflictului dintre aceasta şi patricieni. În acest fel, regele a evitat
distrugerea cetăţii şi a creat o legătură trainică între categoriile sociale existente,
Constantin Stoicescu, Curs elementar de drept roman, ediţiunea a II-a, Tipografia „Naţionala” Jean Ionescu
&Co, Bucureşti, 1927, p. 66.
26
P. Willems, Le droit public romain ou les institutions politiques de Rome depuis l’origine de la ville jusqu’a
Justinien, sixième édition, Ch. Peeters, Libraire-Ėditeur, Louvain, L. Larose&Forcel, Libraires-Ėditeurs, Paris,
1888, p. 175 şi urm.
27
Pentru mai multe detalii referitoare la noţiunea de suveranitate, a se vedea Cristian Ionescu, Drept constituţional
şi instituţii politice, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p. 58 şi urm.
28
Théodore Mommsen, Le droit public romain, tome sixième, 1re partie, Ernest Thorin, Paris, 1889, réimpresion,
Diffusion de Boccard, Paris, 1985, pp. 365-366.
29
Ion C. Cătuneanu, Curs elementar de drept roman, ediția III, Editura „Cartea Românească” S.A., Cluj-Bucureşti, 1927, p. 36
30
Vladimir Hanga, Istoria generală a statului şi a dreptului, Litografia şi Tipografia Învăţământului, Bucureşti,
1958, p. 83.
31
Pentru detalii, a se vedea Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Editura Actami, Bucureşti, 1994, p. 93.
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asigurând unitatea necesară statului roman. Această unitate s-a accentuat în epoca
Republicii32 pe baza accesului plebei la activităţi care, iniţial, erau rezervate
patricienilor. În acest fel, plebeii au ajuns să exercite aceleaşi drepturi. Rezultatul
acestor transformări a fost că cetăţenii romani, indiferent că erau patricieni sau
plebei, nu mai puteau fi deosebiţi, deoarece condiţia lor juridică se uniformizase.
În concluzie, reformele înfăptuite de Servius Tullius au contribuit la crearea
unui nou model de organizare socială. Acest model a stat la baza procesului de
romanizare, care, în limbajul actual, ar putea fi sinonim cu cel de globalizare.

32

509 î. Hr. – 27 î. Hr.
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CADRUL LEGISLATIV PRIVIND
FRAUDA ȘI SPĂLAREA BANILOR
ÎN SECTORUL ENERGETIC
LEGISLATIVE FRAMEWORK ON
FRAUD AND MONEY LAUNDERING
IN THE ENERGY SECTOR
Irina Petronela ȘARGU1

Abstract
Today’s leaders, whether they work in the public or private sector, are
not faced with a lack of challenges. We are often told and with great certainty
that the consequences are tough for ignoring any challenge. Issues to be
addressed include embarrassing economies, rising terrorism, the spread
of pandemics, the warming planet, and online attacks against confidential
information. We can not give equal attention to all these things, but we can
figure out how they are connected. Understanding how and why the issues
are related helps us find solutions that will have the greatest impact.

Keyword: legislation; fraud; money laundering; energy;

1. Introducere

L

iderii de astăzi, indiferent dacă lucrează în sectorul public sau privat,
nu se confruntă cu lipsa de provocări. Ni se spune deseori și cu mare
certitudine că pentru ignorarea oricărei provocări consecințele sunt dure. Printre
problemele care trebuie abordate se numără economiile încurcate, creșterea
terorismului, răspândirea pandemiilor, încălzirea planetei și atacurile online
împotriva informațiilor confidențiale. Nu putem să acordăm o atenție egală tuturor
1

Doctorand la Academia de Poliție
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acestor lucruri, dar putem să ne dăm seama cum sunt conectate. Înțelegerea modului
și a motivelor pentru care problemele sunt legate ne ajută să găsim soluții care vor
avea cel mai mare impact.
Organizațiile teroriste și crima organizată au nevoie de finanțare – pentru a-și
menține rețelele criminale, a recruta, a furniza și a comite singuri acte de terorism.
Spălarea banilor permite organizațiilor criminale să beneficieze de activitățile lor
ilegale și să își mențină operațiunile. În esență, spălarea banilor folosește câștigurile
generate de o multitudine de activități ilegale transfrontaliere – cum ar fi traficul
de droguri, traficul de ființe umane, traficul ilicit de arme și corupția – pentru a
dobândi, converti sau transfera proprietăți, ascunzând în același timp adevărata
natură de origine, pentru a folosi veniturile acestor crime în economia legitimă. Un
răspuns ferm la spălarea banilor contribuie la întreruperea surselor de finanțare și la
combaterea stimulentelor financiare care conduc criminalitatea, contribuind în mod
semnificativ la lupta împotriva terorismului și a crimei organizate.
Un mod eficient pentru a începe este să ne uităm mai atent la corupție. Daunele
cauzate economiei și instituțiilor noastre sunt bine documentate. Corupția, cea care
face în esență posibilă proliferarea activităților de fraudă și de spălare a banilor,
distorsionează piețele prin înlăturarea oricărei noțiuni de condiții de concurență
echitabilă, subminează statul de drept și permite diminuarea puterii economice și
politice.
Sistemele și schemele de fraudă și corupție descoperite de anchetatorii de la
Banca Mondială sunt legate de multe alte provocări globale. În 2013, peste 60% din
plângerile care au fost primite în legătură cu proiectele din situații fragile și afectate
de conflicte au implicat corupția și delapidarea. Când prăbușirea unui pod sau a unei
clădiri duce la decese care pot fi prevenite, merită să căutăm în jur pentru a vedea
dacă au fost plătite sume, ca mită. Se remarcă un model consecvent al companiilor
care decupează siguranța și calitatea pentru a recupera costul mitei pe care o plătesc
funcționarilor guvernamentali pentru a câștiga contracte. Chiar ceva la fel de banal
ca și îndepărtarea deșeurilor, care într-adevăr are un impact asupra mediului, poate
fi distorsionat de corupție. Problema cu frauda și corupția este că acestea împiedică
soluțiile bune și politicile solide să-și atingă întregul potențial.
Numărul cazurilor de fraudă și corupție raportate surselor oficiale este probabil
doar un mic procent din cifra reală înregistrată împotriva guvernelor.
Majoritatea cazurilor raportate autorităților nu ajung niciodată la stadiul de
urmărire penală, fie din cauza unor dovezi inadecvate împotriva suspecților, fie ca
urmare a intervenției factorilor politici care au intenția de a rezolva problema înainte
ca aceasta să ajungă în fața instanțelor de judecată.
Dintre acele cazuri raportate, care fac totuși obiectul unei cauze penale,
puține se încheie cu o urmărire penală de succes. Motivele diferă în funcție de țară.
Acestea pot include influența unui sistem judiciar corupt, ca de exemplu cazul în
care infractorii pot mitui funcționari pentru a fi respinsă cauza împotriva acestora.
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Un alt motiv este faptul că multe structuri de aplicare a legii nu dispun de
expertiză sau resurse suficiente pentru a urmări în mod temeinic cazurile care implică
programe complexe de subvenționare.2
Guvernele par dispuse să ofere programe de subvenționare finanțate din
fonduri publice în valoare totală de miliarde de dolari, dar se angajează în mod
semnificativ mai puține resurse pentru a le monitoriza în mod eficient.
Această scurtă descriere a politicii se axează în principal pe fraudă și corupție
în cadrul programelor care implică subvenții în sectorul energetic, urmând a defini
aceste probleme în cele ce urmează.

2. Conceptul de fraudă
Frauda și corupția se dezvoltă în organizații cu resurse financiare enorme și
unde informațiile bugetare sunt limitate. Multe din ministerele naționale ale energiei
furnizează date foarte agreate privind programele de subvenționare și foarte puține
informatii detaliate. Atunci când sunt combinate cu proceduri interne slabe de control,
aceste sisteme pot fi abuzate de funcționari guvernamentali, contractori externi și
persoane fizice sau companii. Programele de subvenționare atrag în general o gamă
largă de actori care speră să acceseze finanțarea guvernamentală prin programe care
pot fi înființate cu puține controale. Frauda și corupția devin o activitate cu risc
scăzut și randament ridicat.
Definițiile pentru fraudă sau corupție variază între organizații și țări, ca și
definițiile mitei, care reprezintă de altfel o problemă conexă. Multe definiții ale
acestor termeni implică propfunzimea explicațiilor juridice. Aici discutăm doar
câteva din cele mai frecvent utilizate pentru a contribui la o mai bună înțelegere a
legăturii acestora cu politica de subvenționare.
Dicționarul Oxford definește frauda ca fiind o „înșelăciune ilicită sau criminală
intenționată pentru a obține un câștig financiar sau personal.”3 Cele două elemente
principale ale acestei definiții implică o formă sau o declarație greșită care are ca
rezultat o pierdere financiară pentru cineva și un câștig personal pentru persoana
care comite fapta. OCDE definește frauda ca fiind „dobândirea proprietății unei alte
persoane prin înșelăciune”.4
Ca și în cazul fraudei, corupția are multe forme și poate fi definită într-o
varietate de moduri. OCDE definește corupția drept „folosirea abuzivă, activă
sau pasivă a puterilor funcționarilor publici (desemnați sau aleși) pentru prestații
financiare private sau de altă natură”.5
2
3
4
5

http://www.oas.org/juridico/english/FightCur.html
https://www.oxforddictionaries.com/
http://www.oecd.org/
ibidem 3
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2.1. Conceptul de mită
Definiția Transparency International este deseori menționată: „corupția
este abuzul de putere încredințată în vederea obținerii de câștiguri peronale”
6
(Transparency International, 2010) . Dicționarul Oxford îl definește drept
„comportament necinstit sau fraudulos al celor aflați la putere, implicând în mod
obișnuit mita”.7 Elementele principale ale acestei definiții sunt acelea că indivizii,
cum ar fi oficialii guvernamentali, folosesc abuziv autoritatea care le este acordată
prin poziția lor pentru câștig personal sau în beneficiul nemeritat al altora.
Deoarece actul de luare de mită este adesea implicat, se impune de asemenea
definirea acestui concept.
Mita este definită în mod obișnuit ca fiind „activitatea unei persoane de a
convinge pe cineva să acționeze în favoarea ei prin oferire de bani sau de alt
stimulent”. 8
OCDE definește două forme de mită - activă (ofertă) și pasivă (primire).
Forma activă de mită, așa cum este definită la articolul 1 din Convenția OCDE
privind combaterea mitei, este considerată ca fiind „oferirea, promisiunea sau
acordarea oricăror avantaje pecuniare sau de altă natură necuvenite, direct sau
indirect, prin intermediari, către un funcționar public străin, pentru acel funcționar
sau pentru o terță parte, pentru ca oficialul să se abțină de la a acționa în legătură
cu îndeplinirea sarcinilor oficiale, pentru a obține sau a menține o afacere sau un alt
avantaj necorespunzător în conducerea afacerilor internaționale.”9

2.2. Frauda prin deturnarea subvențiilor
Programele de subvenționare pot fi supuse fraudei și corupției în timpul
implementării mai ales a fazei introductive, în care indivizii sau organizațiile se
concentrează pentru a exploata lacune în sistemele de monitorizare și de guvernanță.
După stabilirea programului de subvenționare și după ce acesta rulează pentru
o perioadă, este inițiat un proces de reacție, pe măsură ce guvernele răspund la
rapoartele de fraudă și corupție.
Acest lucru permite să se ia măsuri corective pentru îmbunătățirea gestionării
programului de subvenționare și pentru urmărirea penală a celor care se poate să fi
comis corupție și fraudă.
ndustria energiei regenerabile de exemplu, se bazează în mare măsură pe subvenții și a fost supusă fraudei și
corupției, în special în industria energiei solare din Spania și industria energiei eoliene din sudul Italiei și din România.10
I

6
7
8
9
10

Operatorii de centrale fotovoltaice cu o capacitate de aproximativ 800 de

https://www.transparency.org
ibidem 2
ibidem 2
http://www.businessintegrity.ro/sites/default/files/fileuploads/newsletter/ConvențiaOECDimpotrivamitei.pdf
http://www.energyreport.ro

88

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(38)/2019

UNIVERS JURIDIC
megawați au fost chemați să dea explicații pentru a dovedi că panourile lor au fost
conectate la rețeaua electrică din Spania înainte de septembrie 2008 – acesta fiind un
punct de referință pentru câștigarea celei mai mari prime de subvenționare la putere
generată. Operatorii au fost capabili să fraudeze sistemul ca urmare a unei elaborări
sumare și a unei monitorizări deficitare a reglementărilor ce guvernau calificarea
pentru subvenție.
Mai mulți operatori au afirmat că au fost conectați la rețea în septembrie
2008, când, de fapt, realitatea era exact invers. Guvernul spaniol a anunțat recent
că poate solicita proprietarilor care și-au falsificat documentele plante solare pentru
a rambursa plățile mai mari ale subvențiilor câștigate prin această înșelăciune. În
cele din urmă, aceste zone de risc au fost identificate și guvernul a înăsprit cerințele
pentru solicitanții care primesc subvenția.11

2.3. FRAUDA - Prevenirea, detectarea și combaterea prin
mecanisme implementate la nivelul O.N.U.
Frauda este o amenințare care merită o atenție serioasă și o acțiune imediată
atât de către organizațiile de sisteme ale Organizației Națiunilor Unite, cât și de
organele legislative / de conducere. Impactul fraudei în sistemul ONU poate fi
semnificativ. Pe lângă pierderile financiare substanțiale, frauda are efecte dăunătoare
asupra unei organizații, asupra reputației sale, punerea în pericol a capacității de a
implementa eficient programele, de a stabili parteneriate și de a primi contribuții.
Prin urmare, mecanismele eficiente de prevenire, detectare și reacție la fraudă
joacă un rol esențial în protejarea intereselor organizațiilor împotriva acestor efecte
negative. Măsurile antifraudă joacă un rol la fel de important în sporirea răspunderii
și eficienței sistemului ONU și în promovarea supravegherii adecvate și a utilizării
responsabile a resurselor.
Deși este dificil să se stabilească, cu un grad de certitudine rezonabil, sumele
globale pierdute din cauza fraudei din sistemul Organizației Națiunilor Unite,
organismele de supraveghere externă și internă au subliniat, în repetate rânduri, că
nivelul de fraudă raportat este neobișnuit de scăzut, având în vedere amploarea și
complexitatea sistemului Organizației Națiunilor Unite, precum și mediile cu risc
ridicat în care au loc aceste operațiuni. În comparație cu statisticile privind frauda
raportate de asociațiile profesionale, entitățile guvernamentale naționale, sectorul
privat și mediul academic, nivelul de fraudă raportat de sistemul Organizației
Națiunilor Unite este într-adevăr neobișnuit de scăzut. În termeni generali, media
din sectorul public și privat se situează între 1 și 5% din veniturile totale, în timp ce,
pentru sistemul Organizației Națiunilor Unite, este de 0,03%. Cu alte cuvinte, subreportarea și / sau nedetectarea în sistemul națiunilor Unite ar putea fi semnificative
și endemice.
11

https://www.pv-magazine.com/2011/03/30/spain-stops-subsidies-for-350-solar-plants_10002563
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Abordarea și intensitatea gestionării riscului de fraudă diferă de la o
organizație la alta. De asemenea, întreaga activitate frauduloasă variază foarte mult
și nivelurile de fraudă comise de membrii personalului și / sau de actorii externi
diferă considerabil între organizații. Ca atare, nu trebuie să pledăm pentru o abordare
„unică a tuturor” pentru combaterea fraudei în sistemul ONU.
Mai degrabă, trebuie avut în vedere cadrul de gestionare a fraudei în raport
cu cerințele și particularitățile fiecărei organizații analizându-se subiectul fraudei în
mod holistic și oferind informații despre abordările organizațiilor de combatere a
fraudei.
O atenție deosebită trebuie acordată majorității activităților predispuse la
fraudă și mediilor cu risc ridicat. Acestea includ frauda legată de achiziții, gestionarea
contractelor, recrutarea de personal, drepturile de autor, gestionarea proiectelor și
selectarea și gestionarea terților, cum ar fi partenerii de implementare.
Obiectivul principal al revizuirilor realizate de organismele specializate ale
O.N.U. a fost evaluarea programelor de gestionare a riscurilor de fraudă în organizațiile
de sisteme ale Organizației Națiunilor Unite și punerea în aplicare a politicilor și
procedurilor antifraudă care să permită prevenirea, detectarea și răspunsul eficient
la fraudă. Acesta trebuie să se axeze pe identificarea domeniilor punctelor tari și ale
punctelor slabe și pe formularea de recomandări în vederea îmbunătățirii eficienței
globale a organizațiilor de sisteme ale Organizației Națiunilor Unite în combaterea
fraudei.
În anul 2016 s-a realizat o revizuire a programelor de combatere a fraudei pe
baza unui sistem al Organizației Națiunilor Unite, incluzând Organizația Națiunilor
Unite, fondurile și programele, agențiile specializate și Agenția Internațională pentru
Energie Atomică la nivel global, interregional și național. În mod specific, revizuirea
a examinat guvernarea organizațiilor împotriva fraudei, analizând:
- evaluări ale riscului de fraudă;
- controlul prevenirii și detectării și mecanismele de răspuns;
- programe de sensibilizare a fraudelor;
- sistemele de monitorizare și raportare interne și externe;
- metodele de investigare
- măsurile disciplinare existente pentru combaterea fraudei.
În plus, revizuirea a examinat măsura în care politicile antifraudă ale
organizațiilor de sisteme ale Organizației Națiunilor Unite sunt coerente și
comparabile, au considerat eforturi la nivelul întregului sistem privind coordonarea
și cooperarea în materie de prevenire și detectare a fraudei și au căutat să identifice
bunele practici din sistemul ONU.
Prin raportul realizat s-a observat că structurile Organizației Națiunilor Unite
care participă la selecția furnizorilor trebuie să se ferească de riscurile provenite de
la companiile colaterale. Companiile Shell,12 care pot lua forma unei căsuțe poștale
12

http://www.businessdictionary.com/definition/shell-company.html
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înregistrate într-un paradis fiscal offshore, sunt adesea sursa activităților frauduloase,
în special în medii instabile și în conflict și au jucat un rol crucial în programul „petrol
pentru alimente”, „Fraudă sistem”. Pentru verificarea externă a companiilor care vor
fi angajate ca vânzători sau contractori, unele organizații au revizuit utilizarea unor
firme comerciale precum Dun & Bradstreet sau Kompass13 pentru a furniza servicii
de verificare a informațiilor despre companii și de credit.

3. Politica energetică a Uniunii Europene
Politica energetică a UE trebuie să asigure securitatea aprovizionării pentru
gospodării și întreprinderi la prețuri accesibile și competitive și la costuri rezonabile,
într-o manieră sigură și durabilă. Acest lucru este deosebit de important pentru
competitivitatea Europei în lumina creșterii cererii de energie din partea economiilor
majore și a prețurilor și costurilor ridicate ale energiei. În timp ce liniile directoare
stabilite de Consiliul European în februarie 2011 rămân valabile și trebuie să continue
să fie puse în aplicare, este necesară o nouă activitate, după cum se arată mai jos.
Reafirmând obiectivele de finalizare a pieței interne a energiei până în 2014
și 2007, dezvoltând interconexiuni pentru a pune capăt oricărei izolări a statelor
membre de la rețelele europene de gaz și energie electrică până în 2015, Consiliul
European a solicitat acordarea unei priorități deosebite pentru:
- implementarea eficientă și consecventă a celui de-al treilea „pachet
energetic”, precum și accelerarea adoptării și punerii în aplicare a codurilor de rețea
rămase. Statele membre care nu au finalizat încă transpunerea sunt invitate să facă
acest lucru ca o chestiune de urgenţă;14
- punerea în aplicare a tuturor celorlalte acte legislative conexe, cum ar fi
Directiva privind promovarea energiilor regenerabile și Regulamentul privind
securitatea aprovizionării cu gaze;15
- tehnologii, inclusiv elaborarea de planuri naționale pentru implementarea
rapidă a tehnologiilor;
- rețelele inteligente și contoarele inteligente, în conformitate cu legislația
existentă;16
- consolidarea rolului și a drepturilor consumatorilor, inclusiv schimbarea
furnizorilor, gestionarea îmbunătățită a utilizării energiei și generarea de energie
proprie; în acest sens, Consiliul European subliniază importanța protejării
consumatorilor vulnerabili;
omisia oferă orientări privind mecanismele de capacitate și abordarea fluxurilor de energie neplanificate17

C

Sunt necesare investiții semnificative în infrastructura energetică nouă și

13
14
15
16
17

https://www.transparency.org.ro/politici_si_studii/indici/ipm/2011/IPM2011_RO.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:en0009
http://www.economica.net
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/RO/1-2014-634-RO-F1-1.Pdf
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inteligentă pentru a asigura furnizarea neîntreruptă de energie la prețuri accesibile.
Astfel de investiții sunt vitale pentru crearea de locuri de muncă și dezvoltarea
durabilă și vor contribui la sporirea competitivității. Finanțarea lor ar trebui să
vină în principal din piață. Acest lucru face cu atât mai importantă existența unei
piețe eficiente a cărbunelui și a unui cadru previzibil pentru politica în domeniul
climei și al energiei după 2020 care să conducă la mobilizarea capitalului privat și la
reducerea costurilor pentru investițiile în energie. Consiliul European salută Cartea
verde a Comisiei privind un cadru al politicii climatice și energetice din 2030 și a
revenit la această chestiune în martie 2014, după ce Comisia a prezentat mai multe
propuneri concrete, pentru a discuta opțiunile de politică în acest sens, având în
vedere obiectivele stabilite pentru COP 21 în 2015.
Trebuie să se țină seama de impactul prețurilor și al costurilor ridicate ale
energiei, ținând seama de principiul unei piețe funcționale și eficiente și al tarifelor
la finanțarea investițiilor. Consiliul European solicită continuarea lucrărilor privind
următoarele aspecte:
- metodele inovatoare de finanțare, inclusiv pentru eficiența energetică,
diversificarea sistematică a aprovizionării și îmbunătățirea lichidității pe piața internă
a energiei au, de asemenea, să joace un rol deosebit în abordarea costurilor energiei;
- problema legăturii contractuale dintre prețurile la gaz și petrol trebuie
analizată în acest context;
- Comisia intenționa să prezinte o analiză a compoziției și a factorilor
determinanți ai prețurilor și costurilor energiei în statele membre înainte de sfârșitul
anului 2013, acordând o atenție deosebită impactului asupra gospodăriilor, IMMurilor și industriilor mari consumatoare de energie și Competitivitatea UE față de
partenerii economici mondiali. Aceste aspecte au fost abordate în contextul discuțiilor
prevăzute pentru Consiliul European din februarie 2014 privind competitivitatea și
politica industrială.
În contextul economic actual, trebuie să mobilizăm toate politicile noastre în
sprijinul competitivității, al locurilor de muncă și al creșterii economice.
Furnizarea de energie accesibilă și durabilă pentru economiile naționale
este crucială în acest sens. Acesta este motivul pentru care Consiliul European a
convenit a asupra unei serii de linii directoare în patru domenii care, împreună,
ar trebui să permită UE să-și stimuleze competitivitatea și să răspundă provocării
unor prețuri și costuri ridicate: finalizarea urgentă a unei piețe interne energetice pe
deplin funcționale și interconectate a investițiilor necesare în energie, diversificarea
aprovizionării Europei și sporirea eficienței energetice.
Frauda fiscală și evaziunea fiscală limitează capacitatea țărilor de a genera
venituri și de a-și desfășura politicile economice. În perioadele de constrângeri
bugetare stricte, combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale este mai mult
decât o chestiune de corectitudine fiscală – devine esențială pentru acceptabilitatea
politică și socială a consolidării fiscale. Consiliul European a convenit să accelereze
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activitatea în lupta împotriva fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale
agresive.

4. Analizarea cadrului instituțional comunitar
Domeniile strategice și programele de subvenționare guvernamentală aferente
acestor domenii, la fel ca multe domenii ale cheltuielilor guvernamentale, sunt
expuse riscului de corupție și fraudă, care costă contribuabilii sume imense. Măsura
în care acești doi factori afectează politica de subvenționare este dificil de estimat
pe deplin, deoarece nu este în mod obișnuit detectată sau raportată surselor oficiale.
Datele precise sunt dificil de obținut, iar guvernele nu sunt adesea dispuse să publice
informații despre situații de fraudă și corupție din teama de publicitate proastă sau
pentru a evita îngrijorarea publicului față de supravegherea ineficientă a pieței.
În anul 2005, Institutul Internațional pentru Dezvoltare Durabilă (IISD), a
înființat grupul denumit Global Subsidies Initiative ( Inițiativa privind subvențiile
globale ) – GSI a cărui activitate este dedicată analizei subvențiilor – transferurilor
de bani publici către interese private – și modul în care acestea susțin sau subminează
eforturile de dezvoltare durabilă.18
Cercetările derulate de acest organism identifică adesea probleme legate
de fraudă și corupție. Deoarece anumiți actori pot genera cantități substanțiale de
bani ilegali, adesea se opun reformei impunându-se astfel mai multă transparenţă
în domeniile sensibile. GSI este preocupat de faptul că fraudele și corupția nu sunt
abordate suficient și eficient, pentru a elimina ceea ce poate reprezenta o barieră
semnificativă în calea reformei subvențiilor.
Scopul GSI este de a încuraja guvernele să realizeze reforme unilaterale privind
politica de subvenționare în cazul în care acestea ar aduce beneficii economice și
sociale clare și ar genera un consens în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului
și în alte forumuri privind necesitatea de a lua decizii ferme, măsuri de reducere
sau eliminare a subvențiilor care denaturează comerțul și subminează dezvoltarea
durabilă.19
Cercetarea și literatura cu privire la efectele fraudei și corupției asupra
economiei statelor nu sunt extinse. Media urmărește cazurile făcând publice diverse
situații afectate de flagelul corupției, la fel ca și organizațiile neguvernamentale care
lucrează în domeniul transparenței, cum ar fi Transparency International și Centrul
de Resurse Anticorupție U4.20
Agențiile oficiale de audit și departamentele guvernamentale împuternicite să
contracareze frauda și corupția se constituie în surse de informare, dar calitatea
acestor informații variază în funcție de transparența generală a guvernului. Există o
18
19
20

http://www.iisd.org/gsi
Ibidem
http://www.u4.no
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serie de organizații internaționale importante de asemenea implicate în acest domeniu,
inclusiv Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). În cadrul
acestei organizații, lucrează grupul care are în vedere combaterea dării / luării de
mită alcătuit din reprezentanții celor 38 de țări care participă la Convenția privind
combaterea mituirea funcționarilor publici străini în tranzacțiile internaționale de
afaceri (Convenția anti-mită). 21
Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate lucrează, de asemenea,
pe probleme de corupție și găzduiește singurul instrument universal anticorupție
obligatoriu din punct de vedere juridic, Convenția Națiunilor Unite împotriva
corupției (UNCAC). 22
Una din specificurile activității Comisiilor Europene și Oficiului European
Anti-Fraudă (OLAF)23 este focusarea.
Ultimul pachet legislativ al Uniunii Europene privind piața energiei, cunoscut
sub numele de al treilea pachet, a fost adoptat pentru a îmbunătăți funcționarea pieței
interne a energiei și a rezolva problemele structurale. Acesta acoperă următoarele
domenii principale de separare a furnizorilor de energie de la operatorii de rețea:
- Consolidarea independenței autorităților de reglementare;
- Înființarea Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din
Domeniul Energiei (ACER);
- Cooperarea transfrontalieră între operatorii de sisteme de transport și crearea
rețelelor europene pentru operatorii de sisteme de transport;
- Transparența sporită a piețelor cu amănuntul în beneficiul consumatorilor24

5. Cadrul legislativ comunitar
La sfârșitul anilor ‘90, Uniunea Europeană a decis să modifice în mod
fundamental bazele reglementărilor pentru furnizarea de energie electrică și gaze
dintr-un cadru de piață monopolist și competitiv. Acest obiectiv a fost introdus prin
prima Directivă cu privire la furnizarea de electricitate și gaz, directivă care a avut
drept scop eliminarea monopolurilor instituite în acord cu vechea legislație, mult mai
permisivă, și a deschis parțial piața concurenței, permițând marilor utilizatori să își
aleagă furnizorii.25
Odată cu implementarea acestui document, s-au stabilit reguli pentru a atenua
riscul de monopol, reglementându-se inclusiv introducerea unui regim de acces al
terților, precum și unele dispoziții privind separarea pentru a se asigura că operatorii
integrați pe verticală nu ar exercita practici discriminatorii împotriva noilor intrați
www.oecd.org/daf/nocorruption/convention
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html/#UNCAC/fulltext
23
http://ec.europa.eu/anti-fraud//home_en
24
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation
25
Directiva 96/92 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 decembrie 1996 privind normele comune
pentru piața internă a energiei electrice. (JO L 27, 30.1.1997, p. 20-29)
21
22

94

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(38)/2019

UNIVERS JURIDIC
pe piață.
Acest angajament față de concurență a fost confirmat și consolidat prin
adoptarea celui de-al doilea pachet de directive în 2003. Prin această legislație,
statele membre au convenit asupra unui calendar pentru deschiderea integrală a
piețelor de energie electrică și gaze către concurență. Dispozițiile privind separarea
au fost consolidate, a fost introdus un regim de acces reglementat al terților și crearea
unui organism național de reglementare, care au devenit obligatorii.26
În plus, au fost introduse regulamentele care au permis adoptarea unor
orientări obligatorii din punct de vedere juridic în scopul facilitării concurenței
transfrontaliere.27
În ianuarie 2007, Comisia a adoptat și a publicat raportul final privind ancheta
sectorială. Una dintre principalele deficiențe identificate în raportul final se referă
la închiderea verticală continuă, adică la obstacolele în calea concurenței care
rezultă din integrarea verticală a societăților care activează în domeniul furnizării
și al rețelei. Raportul final a concluzionat că există un conflict de interese în prezent
în cadrul acestor societăți integrate pe verticală, cu riscul continuu de a-și exercita
controlul prin rețeaua creată cu scopul de a face dificilă intrarea pe piață și extinderea
concurenților lor pe piețele de aprovizionare. Deși directivele au căutat deja să
abordeze aceste aspecte prin introducerea unui nivel minim de separare, ancheta
sectorială a demonstrat că regimul actual de separare este inadecvat.28
Analiza sectorială, precum și analiza efectuată de DG Transport și Energie29
în pregătirea revizuirii strategice a energiei au confirmat existența unor diferențe
semnificative în ceea ce privește nivelul de punere în aplicare a dispozițiilor privind
separarea. În mai multe state membre, dispozițiile privind separarea continuă nu
există, din cauza lipsei unei transpuneri în timp, complete și corecte a directivelor în
legislația națională (10). În practică, acest lucru înseamnă că există diferite grade de
deschidere a piețelor între statele membre, care subminează crearea unor condiții de
concurență echitabile.
Cel de-al treilea pachet legislative din domeniul energetic cuprinde două
directive și trei regulamente:
- Directiva 2009/72 / CE privind normele comune pentru piața internă a
energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54 / CE;
Directiva 2003/54 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune
pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 96/92 / CE. (JO L 176, 15.7.2003, p. 37-56).
Directiva 2003/55 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare; Directiva 98/30 / CE. (JO L 176, 15.7.2003, p. 57-78)
(denumite în continuare «directivele privind energia electrică și gazele»),
27
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2003 privind condițiile
de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere în electricitate. (JO L 176, 15.7.2003, p. 1-10); Regulamentul
(CE) nr. 1775/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 septembrie 2005 privind condițiile de acces
la rețeaua de transport de gaze naturale.
(JO L 289, 3.11.2005, p. 1-13)
28
Comunicarea Comisiei [COM (2006) 851 final]: «Anchetă în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE)
nr. 1/2003 în sectoarele europene de gaze și electricitate» (Raport final) «și anexa tehnică SEC (2006) 1724.
29
https://ec.europa.eu/jrc/en/science-area/energy-and-transport
26
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- Directiva 2009/73 / CE privind normele comune pentru piața internă în
sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55 / CE;
- Regulamentul (CE) nr. 714/2009 privind condițiile de acces la rețea pentru
schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1228/2003;
- Regulamentul (CE) nr. 715/2009 privind condițiile de acces la rețelele de
transport de gaze naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005;
- Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului
din 13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru cooperarea autorităților de
reglementare din domeniul energetic.
Directivele actuale privind energia electrică și gazele impun operatorilor
din rețelele energetice obligații minime în ceea ce privește separarea juridică
și funcțională între rețelele de transport / distribuție, pe de o parte, și funcțiile în
amonte (de producție) / în aval (furnizare). Companiile în cauză sunt obligate să
creeze entități juridice separate pentru activitățile de rețea.
De asemenea, trebuie să existe o separare a conducerii executive și a luării
deciziilor în ceea ce privește funcționarea, întreținerea și dezvoltarea rețelei,
gestionarea zilnică a operatorului de rețea și toate deciziile conexe adoptate
independent și fără intervenție din partea societății-mamă.
Independența reglementării energiei și utilităților este esențială pentru
funcționarea eficientă a monopolurilor naturale. De asemenea, autoritatea de
reglementare joacă un rol important în stimularea concurenței pe piețele în care
acest lucru este posibil. O autoritate de reglementare profesională și independentă
va îmbunătăți eficiența piețelor reglementate și va proteja interesele consumatorilor.
Autoritatea de reglementare este un arbitru care asigură aplicarea regulilor
jocului, independența și imparțialitatea acestuia fiind esențiale pentru funcționarea
eficientă a pieței. Principalele probleme ale autorităților de reglementare, în special
în Europa de Est și în țările baltice, sunt:
• dependența instituțională (statutul insuficient de bine definit în sistemul
juridic al statelor, permite sau impune dependența de alte instituții guvernamentale);
• dependența funcțională (lipsa cerințelor privind profesionalismul și
experiența membrilor organismelor naționale de reglementare în domeniul energiei
și utilităților )
• dependența financiară (incapacitatea de a-și stabili propriul buget, salariile
membrilor comisiei și a personalului mai mic decât salariile pe piețele reglementate,
lipsa de finanțare pentru atragerea experților locali și străini).30
Agenția Europeană pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din
Domeniul Energiei (ACER) este o agenție a Uniunii Europene create prin cel de-al
treilea pachet legislativ promovat în sectorul energetic în 2009. A fost înființată în
2010 și își are sediul în Ljubljana, Slovenia.
30

http://ces.org.ua/en/independence-of-energy-regulator
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La 6 mai, Consiliul de administrație la desemnat pe Alberto Pototschnig drept
primul său director. Prin decizia a directorului și a președintelui, ACER a făcut un
pas înainte spre a deveni complet operațională.
Baza pentru înființarea ACER este Regulamentul 713/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului din 13 iulie 2009. Regulamentul descrie stabilirea și
statutul juridic, sarcinile, organizarea și dispozițiile financiare.
ACER este a doua organizație interguvernamentală cu sediul în Slovenia.
Primul a fost Centrul Internațional pentru Promovarea Întreprinderilor (ICPE) .31
Propunerile de reformare a Directivelor privind normele comune pentru
piața internă a energiei electrice, Regulamentul privind piața energiei electrice
și Regulamentul de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru cooperarea
autorităților de reglementare din domeniul energiei fac parte din pachetul mai larg
de inițiative al Comisiei („Clean Energie pentru toți europenii”).32
Pachetul cuprinde propunerile-cheie ale Comisiei privind punerea în aplicare
a Uniunii Energiei, așa cum se prevede în Foaia de parcurs a Uniunii Energiei33.
Aceasta include atât propuneri legislative, cât și inițiative fără caracter legislativ,
pentru a crea un cadru care să permită obținerea de beneficii concrete în favoarea
cetățenilor, locurilor de muncă, creșterii și investițiilor, contribuind în același timp
la toate cele cinci dimensiuni ale Uniunii Energiei. Prin urmare, prioritățile cheie
ale pachetului sunt, în primul rând, eficiența energetică, leadership-ul global al UE
în domeniul energiilor regenerabile și o soluție echitabilă pentru consumatorii de
energie.
Atât Consiliul European, cât și Parlamentul European34 au subliniat în
repetate rânduri că o piață integrată a energiei care funcționează bine este cel mai
bun instrument pentru a garanta prețuri accesibile la energie, pentru a asigura
aprovizionarea cu energie și pentru a permite integrarea și dezvoltarea unor volume
mai mari de energie electrică produsă din surse regenerabile, surse mai eficiente din
punct de vedere al costurilor.35 Prețurile competitive sunt esențiale pentru atingerea
creșterii economice și a bunăstării consumatorilor în Uniunea Europeană și, prin
urmare, ele se află în centrul politicii energetice a UE. Actualul model al pieței de
energie electrică se bazează pe regulile celui de-al treilea pachet energetic, adoptat
în 2009.36Aceste norme au fost ulterior completate de legislația împotriva abuzurilor
https://en.wikipedia.org/wiki/Agency_for_the_Cooperation_of_Energy_Regulator
europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_ro.pdf
33
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank: A Framework Strategy for a
Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy COM/2015/080 final.
34
Outcome of the Council Meeting 3429th Meeting, transport, Telecommunications and Energy, 26 November
2015 14632/15, Outcome of the Council Meeting, 3472nd Meeting, Transport, Telecommunications and Energy, 6
June 2016 9736/16.
35
European Parliament Resolution of 13 September 2016 on Towards a new Market Design (P8_T A(2016) 0333)
36
Directive 2009/72 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for
the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC, OJ L 211, 14.8.2009, p. 55–93 (henceforth the
«Electricity Directive»); Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July
31
32
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de piață și de punerea în aplicare a legislației privind comerțul cu electricitate și
regulile de funcționare a rețelei.38
Piața internă a UE a energiei este construită pe principii bine stabilite, cum ar
fi dreptul de acces al terților la rețelele electrice, alegerea liberă a furnizorilor pentru
consumatori, regulile robuste de separare, eliminarea barierelor din calea comerțului
transfrontalier, supravegherea pieței, autoritățile independente de reglementare
în domeniul energiei și cooperarea la nivelul UE a autorităților de reglementare
și a operatorilor de rețea în cadrul Agenției pentru cooperarea autorităților de
reglementare din domeniul energiei (ACER) și a Rețelei europene a operatorilor de
sisteme de transport (ENTSO).39
Cel de-al treilea pachet legislativ european de reglementare a sectorului
energetic a adus un progres tangibil pentru consumatori. Aceasta a dus la creșterea
lichidităților pe piețele europene de energie electrică și la dezvoltarea semnificativă
a comerțului transfrontalier în acest sector. Consumatorii pot beneficia acum de mai
multe opțiuni, datorită unei concurențe sporite în special pe piețele de comercializare
en gros a energiei, ajutând la menținerea prețurilor cu ridicata sub control. Noile
drepturi ale consumatorilor introduse de cel de-al treilea pachet energetic au
îmbunătățit în mod clar poziția consumatorilor pe piețele energiei.
Capitolul II al regulamentului propus conține norme organizatorice privind
Consiliile de administrație, Consiliul autorităților de reglementare, directorul, și, o
nouă dispoziție cu privire la grupurile de lucru ale agenției. Prin adaptarea mai multor
dispoziții individuale la abordarea comună privind agențiile descentralizate ale UE
sau la noile reguli de vot ale Consiliului, principalele caracteristici ale structurii de
guvernanță existente, în special Consiliul autorităților de reglementare, sunt păstrate.
Consiliul de administrație ar trebui să dispună de competențele necesare pentru
37

2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity repealing Regulation (EC) No
1228/2003, OJ L 211, 14.8.2009, p. 15–35 (henceforth «Electricity Regulation»); Regulation (EC) No 713/2009 of
the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy
Regulators. OJ L 211, 14.8.2009, p. 1–14 (henceforth «ACER Regulation»)
37
Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale
energy market integrity and transparency OJ L 326, 8.12.2011, p. 1–16; Commission Implementing Regulation (EU)
No 1348/2014 of 17 December 2014 on data reporting implementing Article 8(2) and Article 8(6) of Regulation
(EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council OJ L 363, 18.12.2014, p. 121–142
38
Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale
energy market integrity and transparency OJ L 326, 8.12.2011, p. 1–16; Commission Regulation (EU) No 543/2013
of 14 June 2013 on submission and publication of data in electricity markets and amending Annex I to Regulation
(EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council OJ L 163, 15.6.2013, p. 1–12; Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management
OJ L 197, 25.7.2015, p. 24–72; Commission Regulation (EU) 2016/631 of 14 April 2016 establishing a network
code on requirements for grid connection of generators OJ L 112, 27.4.2016, p. 1–68; Commission Regulation
(EU) 2016/1388 of 17 August 2016 establishing a Network Code on Demand Connection OJ L 223, 18.8.2016, p.
10–54; Commission Regulation (EU) 2016/1447 of 26 August 2016 establishing a network code on requirements
for grid connection of high voltage direct current systems and direct current-connected power park modules OJ L
241, 8.9.2016, p. 1–65; Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on
forward capacity allocation OJ L 259, 27.9.2016, p. 42–68; other Guidelines and network codes have been endorsed
Member States’ approval and are awaiting adoption.
39
http://eur-lex.europa.eu
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stabilirea bugetului, verificarea punerii sale în aplicare, elaborarea normelor interne,
adoptarea regulamentelor financiare și numirea unui director. Pentru reînnoirea
membrilor consiliului de administrație care sunt numiți de Consiliu pentru a asigura
o participare echilibrată a statelor membre în timp, ar trebui să se utilizeze un sistem
de rotație. Consiliul de administrație ar trebui să acționeze în mod independent și
obiectiv în interesul public și nu ar trebui să caute sau să urmeze instrucțiuni politice.40
Astfel, Consiliul de Administrație ar trebui să:
- adopte o strategie antifraudă proporțională cu riscul de fraudă, ținând seama
de costurile și beneficiile măsurilor care trebuie puse în aplicare;
- asigure urmărirea corespunzătoare a constatărilor și recomandărilor rezultate
din rapoartele și evaluările de audit intern sau extern, precum și din anchetele
Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF);
- elaboreze un plan de acțiune care să urmărească concluziile rapoartelor
și evaluărilor de audit intern sau extern, precum și anchetele efectuate de Oficiul
European de Luptă Antifraudă (OLAF) și să raporteze Comisiei, în mod regulat.
Pentru a facilita combaterea fraudei, corupției și a altor activități ilegale în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2013, în termen de șase luni de la data la care
agenția devine operațională, trebuie să adere la Acordul interinstituțional din 25 mai
1999 privind investigațiile interne ale OLAF41, să adopte dispoziții corespunzătoare
aplicabile tuturor angajaților Agenției, utilizând modelul stabilit în anexa la
respectivul acord.
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului
din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile
transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1228/2003 (Text cu relevanță pentru SEE) vizează stabilirea unor norme privind
schimburile transfrontaliere de energie electrică în vederea îmbunătățirii concurenței
și a armonizării pieței interne a energiei electrice.42
Dispozițiile sale se completează cu cele ale Regulamentului (UE) nr. 838/201043
al Comisiei din 23 septembrie 2010, de stabilire a orientărilor privind mecanismul
de compensare între operatorii de sisteme de transport și o abordare comună de
reglementare a tarifelor de transmisie, care instituie un mecanism de compensare
între operatorii de sisteme de transport (mecanismul ITC) pentru costurile generate
de găzduirea fluxurilor transfrontaliere de energie electrică. Operatorii de sisteme de
transport contribuie la fondul ITC proporțional cu valoarea absolută a fluxurilor nete
către și dinspre sistemul lor național de transport.
În plus, acesta stabilește tarifele medii anuale de transport plătite de
http://eur-lex.europa.eu/ Proposal for a Regulation of the european parliament and of the council
establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators
41
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:31999Q0531
42
http://eur-lex.europa.eu
43
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:250:0005:0011:RO:PDF
40
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producătorii de energie electrică.44
Politica energetică europeană are obiectivul clar de a asigura aprovizionarea cu
energie, sigură, sigură, accesibilă și durabilă a tuturor întreprinderilor și gospodăriilor
din UE, contribuind astfel la bunăstarea europenilor.
În acest sens, măsurile de politică energetică ale UE au fost elaborate în
scopul de a oferi beneficii semnificative și tangibile consumatorilor. În special,
legislația internă privind piața energiei combină standarde ridicate de protecție a
consumatorilor cu liberalizarea piețelor gazului și energiei electrice (cu ridicata și
cu amănuntul). Motivul care stă la baza acestui dublu obiectiv este stabilirea bazei
pentru crearea unei concurențe reale și a posibilității selectării furnizorilor în funcție
de prețurile oferite pentru consumatori, fără a le compromite în vreun fel drepturile.
Dimpotrivă, consumatorii aserți care cunosc drepturile lor și dispun de instrumentele
adecvate care le permit să participe la piețe competitive (energetice) pot avea un
impact real asupra acestor piețe, a mixtului energetic al UE și a economiei europene
în ansamblu.45
Unii furnizori de gaze naturale și de energie electrică sunt acuzați uneori
că se angajează în practici comerciale neloiale, constând în inducerea în eroare
a consumatorilor (sau chiar vânzarea sub presiune), pentru a semna contracte
de furnizare fără consimțământul lor clar și pentru a efectua comutări / vânzări
frauduloase – în primul rând consumatorilor –, în special a celor mai vulnerabili.
De multe ori, companiile de energie cu amănuntul subcontractează vânzările la
domiciliu către intermediari terți, în special agenții comerciale, care pot oferi o
explicație pentru vânzările foarte agresive și practicile comerciale necorespunzătoare
(de exemplu vânzătorii nu sunt instruiți corespunzător și / sau nu lucrează decât în
calitate de comisionari).
În general, consumatorii au spus că sunt conștienți de suma pe care o cheltuiesc,
aceasta fiind înscrisă evident în facturile primite, dar sunt mai puțin conștienți de
cantitatea de energie electrică consumată în kWh, neavând posibilitatea reală de a
controla consumul.
În întreaga Uniune Europeană, 79% dintre consumatori cunosc suma pe care
o plătesc pentru energia electrică. În plus, peste 80% dintre consumatorii din 13 state
membre (Luxemburg, Cipru, Grecia, Franța, Belgia, Slovenia, Polonia, Republica
Cehă, Slovacia, Estonia, România, Letonia și Lituania) și în toate statele membre,
mai mult de 60% dintre consumatori sunt conștienți de cât de mult plătesc pentru
energie electrică. În comparație, doar 54% dintre consumatorii din UE cunosc
cantitatea de energie electrică pe care o consumă în kWh, iar în toate statele membre
mai puțini știu cât de multă energie electrică consumă în raport de suma pe care o
plătesc pentru energia electrică.46
Ibidem 25
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2012111314_citizen_forum_meeting_working_group_report.pdf
46
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2012111314_citizen_forum_meeting_working_group_re44
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O piață concurențială internă a energiei nu poate exista fără ca autorități de
reglementare independente să asigure aplicarea regulilor. În cadrul celui de-al treilea
pachet, cerințele pentru autoritățile naționale de reglementare au suferit o serie de
modificări specifice.
Autoritățile de reglementare trebuie să fie independente atât de interesele
industriei, cât și de guvern. Ele trebuie să aibă propria lor entitate juridică și să aibă
autoritate asupra propriului buget. Guvernele naționale trebuie, de asemenea, să le
furnizeze resurse suficiente pentru a-și desfășura operațiunile
Autoritățile de reglementare pot emite decizii cu caracter obligatoriu pentru
companii și pot impune sancțiuni celor care nu își respectă obligațiile legale.
Producătorii de energie electrică, operatorii de rețele de gaze și furnizorii de
energie sunt obligați să furnizeze autorităților de reglementare date exacte.
Autoritățile de reglementare din diferite țări ale UE trebuie să coopereze între
ele pentru a promova concurența, deschiderea pieței și un sistem eficient și sigur de
rețea energetică.
O caracteristică importantă a Directivei 2009/73 / CE este protecția drepturilor
consumatorilor și a intereselor legale prin dezvoltarea unui piețe competitive a
gazelor naturale. În acest scop, anexa 1 privind măsurile de protecție a consumatorilor
stabilește măsuri de protecție pentru acești consumatori suplimentari, astfel:
- dreptul de a rezilia contractul cu furnizorul de gaze fără a plăti taxă de
reziliere precum și dreptul de a-și alege un alt furnizor în trei săptămâni;
- dreptul de a primi o compensație constând în returnarea banilor în cazul în
care calitatea serviciilor este slabă sau serviciile sunt furnizate cu întârziere,
- dreptul de a primi, fără a plăti taxe, datele privind consumul factual de gaze
și prețurile;
- dreptul de a primi factura finală de închidere nu mai târziu de 6 săptămâni
după schimbarea furnizorului.47
- conform Directivei, statele membre ar trebui să înființeze centre comune de
informare care să le furnizeze consumatorilor informațiile necesare privind drepturile
lor, legislația în vigoare și măsurile corective disponibile în 2009;
- toate litigiile dintre furnizorii de furnizori și consumatori de servicii de gaze
naturale ar trebui să fie soluționate corect și prompt, cel târziu în 3 luni, cu prevederea,
acolo unde este justificat, a unui sistem de rambursare și / sau compensare.
În afara instanței, procedurile de soluționare a litigiilor ar trebui să fie în
conformitate cu principiile enunțate de Comisie în Recomandarea 98/257 / CE din 30
martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile de soluționarea
extrajudiciară a litigiilor în materie de consum de energie.
Comisia Europeană evaluează periodic transpunerea de către statele membre
a legislației UE. Prezentul cont din luna iunie arată că unele state ale UE nu pun
port.pdf
47
Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules
for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC (OL 2009 L 211, p. 94)
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în aplicare corect legislația Uniunii, și anume direcțiile în care statele au probleme
în transpunerea legislației în legislația națională. Se referă la energie, electricitate,
deșeuri, zgomotul din mediul înconjurător, calitatea aerului etc.
Pentru început, Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere unui stat
într-o situație de suspiciune de încălcare a dreptului UE, solicitând în mod oficial
să asigure punerea corectă în aplicare a directivei în cauză. Apoi, de regulă, statele
membre au două luni pentru a-și respecta obligațiile. În caz contrar, Comisia poate
decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
Fiecare stat membru al Uniunii Europene, cu excepția Maltei, a fost afectat
de înaintarea de acțiuni în justiție în legătură cu eșecul transpunerii directivei UE
privind eficiența energetică în legislația națională.
Comisia Europeană a deferit Ungaria către Curtea Europeană de Justiție,
cerând ca Budapesta să plătească 15.444 de euro pe zi pentru că nu a transpus
Directiva până la termenul limită din iunie 2014.
Ungaria este singura țară care a suferit această sancționare pentru netranspunerea directivei. Aceasta a făcut obiectul a două proceduri separate de
încălcare a dreptului comunitar pentru nerespectarea directivei. Unele surse spun că
un astfel de dublu succes a fost extrem de neobișnuit.
Celelalte 26 de state membre au fost afectate de procedurile de încălcare a
dreptului comunitar, deoarece au pierdut termenul limită din iunie 2014 pentru a
comunica Comisiei modul în care transpuneau directive.
Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene este un element-cheie
al agendei politice a UE de a consolida și de a spori încrederea cetățenilor și de a
se asigura că banii lor sunt utilizați în mod corespunzător. Tratatul de la Lisabona a
consolidat în mod substanțial instrumentele disponibile pentru a proteja interesele
financiare ale UE, cerând UE și statelor sale membre să combată toate formele de
activități ilegale care afectează interesele financiare ale UE.
De asemenea, este necesar să se monitorizeze și să se supravegheze activitatea
Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și să se sprijine acțiunea sa, acolo
unde este necesar, pentru a combate frauda și neregulile în execuția bugetului UE,
să se implice în măsurile de prevenire precum și pentru a consolida protecția strictă
a intereselor financiare ale Uniunii și acțiunile relevante ale procurorului public
european în acest domeniu.
La nivelul Uniunii Europene, s-au instituționalizat organisme și mecanisme
de investigare a fraudei și neregulilor în execuția bugetului UE și s-au se adoptat
măsuri de prevenire și urmărire a fraudei și a neregulilor în astfel de cazuri pentru a
se proteja interesele financiare ale UE în general. În decembrie 1995, Parlamentul a
exercitat pentru prima dată dreptul său, în temeiul Tratatului, de a înființa o comisie
de anchetă, care să prezinte ulterior informații privind acuzațiile de fraudă și de
administrare defectuoasă în sistemul de tranzit comunitar. 48
48

www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/.../AFCO/.../1045561RO.pdf
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În ultimii ani, s-a înregistrat o creștere a numărului de texte legislative
și a recomandărilor referitoare la fraude și la protejarea intereselor financiare ale
Uniunii, situație care reflectă atât necesitatea unei acțiuni eficiente la nivelul Uniunii
pentru a răspunde situațiilor de urgență, cât și faptul că Autoritățile legislative iau
în considerare îndoielile și preocupările cetățenilor europeni cu privire la utilizarea
banilor publici. Comisia estimează că frauda fiscală, în toate formele sale, se ridică la
1 000 de miliarde de euro în UE sau la 2 000 de euro pe cetățean european.
De asemenea, în 2013 au fost adoptate două directive, una privind sistemul
comun de TVA referitor la aplicarea opțională și temporară a mecanismului de taxare
inversă în ceea ce privește livrările de anumite bunuri și servicii susceptibile de
fraudă49, cealaltă privind un mecanism de reacție rapidă împotriva fraudei în materie
de TVA 50;
A fost adoptat, de asemenea, un regulament în 2014 pentru instituirea unui
program de promovare a activităților în domeniul protecției intereselor financiare ale
Uniunii Europene (programul „Hercule III”)51.
În plus, a existat propunerea de directivă privind lupta împotriva fraudei
contra intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal52, raportul
Comisiei către Consiliu și Parlamentul European intitulat „Raportul UE privind
combaterea corupției”53și, în sfârșit, comunicarea Comisiei din 7 aprilie 2016 privind
un plan de acțiune privind TVA.54
În noiembrie 2008, Parlamentul a adoptat cu majoritate covârșitoare raportul
Gräßle, elaborat în colaborare cu grupul de lucru al Comisiei pentru control bugetar.
Propunerea inițială a Comisiei a fost modificată puternic, iar regulamentul actual a
fost introdus câțiva ani mai târziu și modificat în iulie 2016.55
Noul text aduce îmbunătățiri substanțiale, adică o definiție mai clară a cadrului
juridic pentru investigațiile antifraudă, au fost incluse definițiile „neregulilor”,
„fraudei, corupției și a oricărei alte activități ilegale care afectează interesele
financiare ale Uniunii” și „operator economic”, în regulament.
De asemenea, regulamentul conține trimiteri clare la anumite măsuri de
investigație în temeiul altor regulamente UE (îmbunătățind astfel coordonarea
între instrumentele juridice relevante din domeniul vizat), plus trimiterile la
Carta drepturilor fundamentale: drepturile la apărare și garanțiile procedurale ale
persoanelor vizate de Chestiunea investigată de OLAF, drepturile martorilor și
Directiva 2013/43 și 2013/42 din 22 iulie 2013 (OJ L 201, 26.7.2013, p. 4; OJ L 201, 26.7.2013, p. 1)
OJ L 84, 20.3.2014, pp. 6-13.
51
http://www.europarl.europa.eu
52
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0363/
COM_COM(2012)0363_RO.pdf
53
	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_ro.pdf
54
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0148/
COM_COM(2016)0148_RO.pdf
55
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883
49
50
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ale avertizorilor de integritate, precum și dreptul de acces la înregistrări etc. vor fi
asigurate în orice moment în legătură cu investigațiile OLAF.
Pentru a consolida mijloacele disponibile pentru combaterea fraudei, Comisia,
prin respectarea principiului autonomiei interne organizatorice a fiecărei instituții,
a instituit, prin Decizia 1999/352 / CE, CECO, Euratom (3), Oficiul European de
Luptă Antifraudă ), modificată de Decizia nr. 478/2013.56
Între serviciile proprii responsabile de efectuarea investigațiilor administrative
privind fraudele, Comisia a acordat Oficiului independența deplină de a-și exercita
funcția de investigație. Decizia 1999/352 / CE, CECO, Euratom prevede că, în scopul
investigațiilor, Oficiul trebuie să își exercite atribuțiile conferite de dreptul Uniunii.
În anul 2015, Comisia a adoptat Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului
European Și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul
spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE)
nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei
2005/60 / CE a Parlamentului European și a Directivei 2006/70 / CE a Consiliului
și a Comisiei.
Aceasta este a patra directivă care abordează infracțiunea de spălare a banilor.
Directiva 91/308 / CEE a Consiliului57 definește spălarea banilor în ceea ce privește
infracțiunile de droguri și impune obligații numai sectorului financiar. Directiva
2001/97 / CE a Parlamentului European și a Consiliului 58 a extins domeniul de
aplicare al Directivei 91/308 / CEE atât în ceea ce privește infracțiunile la care se
referă, cât și în ceea ce privește domeniul profesiilor și activităților acoperite. În
iunie 2003, Grupul de acțiune financiară (FATF)59 și-a revizuit recomandările pentru
a acoperi finanțarea terorismului și a furnizat cerințe mai detaliate în ceea ce privește
identificarea și verificarea clienților, situațiile în care un risc mai mare de spălare a
banilor sau finanțare a terorismului, precum și situațiile în care un risc redus poate
justifica controale mai puțin riguroase.
Aceste modificări au fost reflectate în Directiva 2005/60 / CE a Parlamentului
European și a Consiliului60 și în Directiva 2006/70 / CE a Comisiei (7).
La 16 mai 2017, Comisia Europeană a adoptat o comunicare privind poziția
Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului
European și a Consiliului privind lupta împotriva fraudei în interesele financiare ale
Uniunii prin mijloace de drept penal.

https://lege5.ro/Gratuit/gm3tknjsgu/decizia-nr-478-2013-de-modificare-a-deciziei-1999-352-ce-ceco-euratomde-instituire-a-oficiului-european-de-lupta-antifrauda
57
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A31991L0308
58
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0097
59
http://www.onpcsb.ro/pdf/GAFI-FATF
60
http://www.justice.gov.md/file/Centruldearmonizarealegislatiei/Bazadedate/Materiale2010/
Legislatie/32005L0060-Ro.PDF
56
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5. Cadrul instituțional și legislativ din România
În România, în anul 2009 a fost adoptată Legea nr. 329/05.11.2009 privind
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice,
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană
şi Fondul Monetar Internaţional, act normative care stă la baza și reglementează
preluarea activității Agenției Române pentru Conservarea Energiei de către
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.
La nivel instituţional, pe lângă (ANRE), funcționează:
- operatorii de transport – respectiv, societatea TRANSELECTRICA cu rol
de administrare și operare asupra sistemul electric de transport. Aceeași instituție
asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și Europei de Est,
ca membru al ENTSO-E având în responsabilitate transportul energiei electrice,
funcţionarea sistemului și a pieţei, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic
National (SEN). � Legislația de bază se constituie din REGULAMENTUL (UE)
2016/631 AL COMISIEI din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de rețea privind
cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare;
- operatorii de distribuţie în domeniul energiei electrice și gazului natural,
organisme prin existența cărora se asigură liberalizarea prețurilor de pe piața energiei;
- operatorul pieţei de energie electrică OPCOM, ce reprezintă de fapt bursa la
care se tranzacționează energia electrică.
Sectorul energiei termice este reglementat de Autoritatea Naţională de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC)
împreună cu ANRE operand încă astfel două autorități de reglementare, cu atribuții
complementare în acest sector.
Legislaţia naţională aplicabilă se constituie din legislaţia primară și legislaţia
secundară reprezentată de ordine și reglementări ale autorităților de reglementare.
Legislația Uniunii Europene este aplicabilă în mod direct, fiind transpusă în
legislația națională în totalitate. Cadrul legislativ aplicabil sectorului energetic fost
modificat prin implementarea legislației comunitare în domeniu, în perspectiva
aderării României la UE şi apoi ca stat membru, dar şi în procesul trecerii la o
economie de piaţă funcțională.
La nivel naţional, există legi ale energiei electrice, gazelor naturale, minelor,
petrolului, activităţilor nucleare, serviciilor publice de gospodărire comunală şi
utilizării eficiente a energiei pentru stabilirea sistemului de promovarea producerii
energiei electrice din surse regenerabile de energie, pentru promovarea cogenerării
de înaltă eficienţă, toate armonizate cu legislaţia UE în domeniu. Cadrul Principal de
reglementare al pieţei de energie electrică din România cuprinde:
- Pentru sectorul de producere energie, legislaţia comunitară în domeniul
protecţiei mediului a fost transpusă în totalitate, fiind în curs de implementare
prevederile Directivei 2001/80/CE privind instalațiile mari de ardere şi ale Directivei
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1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor;
- Legea 127/2014 a fost aprobată în luna octombrie, pentru modificarea și
completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, iar cea mai
importantă modificare o reprezintă drepturile clienților și mai ales căile de soluționare
a litigiilor, asigurându-se astfel implementarea Directivei 2009/73 / CE;
- În situația în care apar divergențe cu privire la derularea contractelor, părțile
se pot adresa în primă fază Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei (ANRE) în vederea soluționării pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest
lucru nu este posibil, părțile se pot adresa instanțelor de judecată;
- Un alt act normativ cu impact pe piața energiei este propunerea Ministerului
pentru Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie.
Pentru anul 2020, România își stabilise ținta de 24% de energie regenerabilă,
obiectivul fiind deja atins iar modificările aduse Legii 220/2008 fiind de natură să
conserve această țintă.
Una din cele mai importante noutăți o reprezintă eliminarea termenului de
valabilitate de doar 12 luni pentru certificatele verzi, acestea rămânând valabile până
la finele perioadei de funcționare a schemei de sprijin, respectiv până în 2032.
Legislația din sectorul energetic din România este în schimb extrem de
stufoasă, îngreunând analiza pertinentă și eficientă din perspectivă obiectivă, dar nu
mai stufoasă ca a Uniunii Europene. Modificările succesive, realizate în ritm mai
alert sau mai lent, în funcție de interesul de moment atât al țării, dar din păcate
și al grupurilor de interese, pe plan intern și extern, au denaturant uneori în mod
semnificativ voința legiuitorului comunitar.
Organismele de control de la nivelul Uniunii Europene, prin programele de
monitorizare specifice au însă pârghiile necesare ca, măcar periodic să readucă la o
liniaritate europeană reglementările naționale din România.
Se pare totuși că sincopele nu au fost semnificative, având în vedere că
rapoartele de țară au fost pozitive și nu s-au înregistrat sesizări la CJE pentru țara
noastră, din această perspectivă.
Ar putea exista totuși un aspect pozitiv, dacă aceste reglementări, menite
practice să analizeze și supervizeze pas cu pas toate derulările de operațiuni pe
piața energiei, ar fi completate în mod corespunzător de o legislație antifraudă bine
argumentată și implementată.
Ori, în acest moment situația neconformă cel mai bine legiferată este furtul de
energie electrică. E drept că la nivelul României aceasta a reprezentat o problemă
majoră la un moment dat însă, reglarea acestei probleme nu a fost de natură să reducă
furtul legal de energie. De ce spunem legal, pentru că sub acoperământul unor lacune
legislative, tranzacționarea frauduloasă pe piața energie este perfect normală.
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Concluzii
În contextul economic actual, trebuie să mobilizăm toate politicile noastre în
sprijinul competitivității, al locurilor de muncă și al creșterii economice.
Furnizarea de energie accesibilă și durabilă pentru economiile statelor este
crucială în acest sens. Acesta este motivul pentru care Consiliul European a convenit
asupra unei serii de linii directoare în patru domenii care, împreună, ar trebui să
permită Uniunii Europene să-și stimuleze competitivitatea și să răspundă provocării
unor prețuri și costuri ridicate: finalizarea urgentă a unei piețe interne energetice pe
deplin funcționale și interconectate, a investițiilor necesare în energie, diversificarea
aprovizionării Europei și sporirea eficienței energetice.
Frauda fiscală și evaziunea fiscală limitează capacitatea țărilor de a genera
venituri și de a-și desfășura politicile economice. În perioadele de constrângeri
bugetare stricte, combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale este mai mult decât o
chestiune de corectitudine fiscală - devine esențială pentru acceptabilitatea politică și
socială a consolidării fiscale. Consiliul European a convenit să accelereze activitatea
în lupta împotriva fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive.
În special, se va continua munca cu prioritate în ceea ce privește promovarea și
extinderea domeniului de aplicare al schimbului automat de informații la toate
nivelurile.
Politica energetică a UE trebuie să asigure securitatea aprovizionării pentru
persoane fizice și companii la prețuri și costuri accesibile și competitive, într-o manieră
sigură și durabilă. Acest lucru este deosebit de important pentru competitivitatea
Europei în lumina creșterii cererii de energie din partea economiilor majore și a
prețurilor și costurilor ridicate ale energiei. În timp ce liniile directoare stabilite de
Consiliul European în februarie 2011 rămân valabile și trebuie să continue să fie puse
în aplicare, este necesară o nouă activitate, complexă și susținută.
Reafirmând obiectivele de finalizare a pieței interne a energiei și dezvoltarea
interconexiunilor pentru a pune capăt oricărei izolări a statelor membre de la rețelele
europene de gaz și energie electrică până în 2015, Consiliul European a solicitat
acordarea unei priorități deosebite acestui domeniu, astfel:
- Implementarea eficientă și consecventă a celui de-al treilea „pachet
energetic”, precum și accelerarea adoptării și punerii în aplicare a codurilor de rețea
rămase au fost și dunt, de asemena, priorităăți. Statele membre care nu au finalizat
încă transpunerea sunt invitate să facă acest lucru de urgență;
- Implementarea oricărei alte legislații conexe, cum ar fi Directiva privind
promovarea energiilor regenerabile și Regulamentul privind securitatea aprovizionării
cu gaze;
- Acțiuni mai hotărâte în ceea ce privește cererea, precum și dezvoltarea de
tehnologii conexe, inclusiv elaborarea de planuri naționale pentru desfășurarea
rapidă a rețelelor inteligente și a contoarelor inteligente, în conformitate cu legislația
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existentă;
- Consolidarea rolului și a drepturilor consumatorilor, inclusiv în ceea ce
privește schimbarea furnizorilor, gestionarea îmbunătățită a utilizării energiei și
generarea de energie proprie; în acest sens, Consiliul European subliniază importanța
protejării consumatorilor vulnerabili iar Comisia furnizează orientări privind
mecanismele de capacitate și abordarea fluxurilor de energie neplanificate.
Măsurile de realizare și păstrare a eficiențe energetice pot aduce o contribuție
semnificativă la inversarea tendințelor actuale ale prețurilor și costurilor energiei.
Punerea în aplicare a directivelor privind eficiența energetică și performanța
energetică a clădirilor este de o importanță crucială.
Este important să se ia măsuri eficiente pentru combaterea evaziunii fiscale
și a fraudei fiscale, în special în contextul actual al consolidării fiscale, pentru a
proteja veniturile și pentru a asigura încrederea publicului în corectitudinea și
eficacitatea sistemelor fiscale. În acest domeniu, sunt încă necesare eforturi sporite,
combinându-se măsurile la nivel național, european și global, respectând-se pe
deplin competențele statelor membre și ale tratatelor.
Se impune fără doar sau poate o analiză temeinică a conceptelor expuse în
dreptul comunitar și, totodată, implementare dispozițiilor acestuia la nivel de țară,
într-o formă lipită de echivoc.
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INTEGRAREA EUROPEANĂ
A STATELOR DIN ESTUL EUROPEI:
PERSPECTIVELE REPUBLICII
MOLDOVA
EUROPEAN INTEGRATION
OF EASTERN EUROPE STATES:
PROSPECTS OF THE REPUBLIC OF
MOLDOVA
Ana VARZARI1
Rezumat
Uniunea Europeană, de la începuturile acesteia, a reprezentat o
construcție fortificată, al cărei scop esențial era susținut de dorința fiecărui
stat membru de a atinge apogeul păcii, prosperității economice prin prisma
idealurilor politice aflate în continuă dezvoltare. Susținut de principii
fundamentale, proiectul european a evoluat de la „experiment” la un edificiu
funcțional de o importanță deosebită pentru întreaga Europă. Înglobând o
serie considerabilă de perspective atrăgătoare, procesul de aderare la Uniunea
Europeană a fost unul deosebit de complex, implicând state cu diferite niveluri
de dezvoltare. Succesul comunității europene, astfel constituite, a marcat
statele non-membre, în curs de dezvoltare, în sensul amplificării eforturilor
naționale în scopul minimizării erorilor existente și ridicării gradului de
accedere la uniune.

Cuvinte cheie: Uniunea Europeană; Republica Moldova; aderare; state
membre; Europa de est; principii; perspective;

1

Absolvent al Facultății de Drept, Universitatea din București, promoția 2015
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Summary
The European Union, since its inception, was a fortified building, the
essential purpose of which was supported by each Member State’s desire to
attain the culmination of peace, economic prosperity in the light of the political
ideals continuously Envelopment. Backed by fundamental principles, the
European project has evolved from “experiment” to a functional building of
particular importance for the whole of Europe. By incorporating a considerable
number of attractive perspectives, the process of joining the European Union
was particularly complex, involving states with different levels of development.
The success of the European Community, thus constituted, marked the nonmember States, developing, to amplifies national efforts in order to minimise
existing errors and raise the degree of accession to the Union.

Key words: European Union; Republic of Moldova; accession; Member
States; Eastern Europe; principles; perspectives;
„Trebuie să construim un fel de State
Unite ale Europei. Este unicul mijloc de a
permite sutelor de milioane de muncitori de
a regăsi bucuriile simple și Speranțele care
fac ca viața să merite a fi trăită... De ce n-ar
exista un grup european capabil să dea un
sentiment de patriotism extins şi de cetățenie
comună popoarelor înspăimântate ale acestui
continent turbulent şi puternic ?“
Winston Churchill, Ridică-te Europa!,
Zurich, septembrie 1946

Aspecte introductive

Î

ncă de la originile acesteia, Uniunea Europeană a fost văzută și constituită
ca urmare a calculării rezultatelor covârșitor de devastatoare ale marilor
războaie trecute, identificând o serie considerabilă de eforturi „to do” în scopul
atenuării urmărilor acestora. Aceste eforturi, prin prisma expresiei unde-i unul nu-i
putere, unde-s doi puterea crește, denotă o conștientizare aprofundată a măsurilor și
politicilor necesare a fi implementate, cu scopul salvgardării întregii Europe. În acest
sens, declanșatorul de constituire a comunității europene a subzidat în ideea salvării
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prin unificare. Această doctrină a dat curs unei serii de implicații subsecvente: uniune
politică, coeziune economică și socială, piață internă comună.
„Conștientă de patrimoniul său spiritual și moral, Uniunea Europeană se
bazează pe valorile individuale și universale ale demnității umane, ale libertății și ale
solidarității; are la bază principiul democrației și principiul statului de drept. Pune
persoana în centrul acțiunii sale, instituind cetățenia Uniunii și creând un spațiu al
libertății, securității și justiției. Uniunea contribuie la apărarea și dezvoltarea acestor
valori comune, în respectul diversității culturilor și al tradiției popoarelor Europei,
ca și al identității naționale a statelor membre și al organizării puterilor publice ale
acestora la nivel național, regional și local“.2
Tratatul Uniunii Europene, având în vedere dimensiunea complexă a
acestuia, abordează o viziune axată pe noțiunea unei grupări sectoriale, preponderent
economice, vizând în același timp celelalte domenii de interes: libera circulație a
mărfurilor, libera circulație a muncitorilor, libera circulație a capitalurilor și plăților,
libertate de stabilire, libertate de prestare de servicii, politică economică și monetară,
politică agricolă, politică de transporturi etc.
De la înființarea acesteia, prin evoluția și fuziunea Comunităților Europene,
Uniunea Europeană a cunoscut o expansiune dimensională impresionantă odată
cu definitivarea elementelor esențiale ale proiectului european. Extinderea UE
pornește de la cele 6 state fondatoare (Germania, Franța, Italia, Țările de Jos, Belgia
și Luxemburg) și înregistrează o serie de etape evolutive, ajungând la 28 de state
membre.
Uniunea Europeană este deosebit de atractivă, în special prin nivelul înalt de
dezvoltare, condițiile de trai ale populației, prin standardele de civilizație existente,
precum și prin posibilitatea de a beneficia de specificul drepturilor și libertăților
europene.
Această lucrare oferă o perspectivă actualizată a procesului de aderare a
Republicii Moldova la spațiul european. Ideea apartenenței la proiectul european
s-a conturat în vocabularul clasei politice moldovenești încă de la momentul
constituirii acestui stat independent, având în vedere scopul acestui deziderat, în
sensul constituirii bazelor democrației și a statului de drept.

Parcursul european al Republicii Moldova
În contextul geo-politic actual, Republica Moldova este într-o poziție
instabilă, în special datorită amplasării teritoriale a acesteia pe harta lumii, ceea
ce forțează utilizarea termenilor de „vecinătate a Uniunii Europene” și „străinătate
apropiată a Federației Ruse”. În acest context, Republica Moldova este abordată
prin prisma Politicii Europene de Vecinătate, lansată de Comisia Europeană în mai
2004 ca răspuns la extinderea UE spre est şi necesitatea evitării unei noi divizări a
2

Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, 2002
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Europei. O primă etapă în vederea apropierii statului moldovenesc de idealurile și
structurile europene, a constat în semnarea Planului de Acțiuni Moldova - Uniunea
Europeană. Acest document conturează intenția și obligația fermă a Moldovei de a
canaliza forțele în vederea inițierii și aplicării întregului set de reforme economice
și sociale, care ar asigura o tranziție treptată de la mentalitatea înrădăcinată postsovietică la actualitățile democratice europene. Cu siguranță, parcursul european al
Moldovei este mai greu, obositor și mult mai radical în comparație cu experiențele
celorlalte state membre, iar schimbul de date și expertiză cu alte țări și instituții
europene reprezintă cheia succesului unui parcurs european stabil al acestui stat.
În continuare vom prezenta o analiză etapizată a procesului de aderare la
Uniunea Europeană, făcând referire la aspecte specifice ce țin de accederea statelor
din est la structura comunitară, cu precădere situația Republicii Moldova. Pentru
Uniunea Europeană, extinderea către est a impus o analiză întemeiată și un set de
criterii specifice zonei. Acest lucru se datorează mai multor aspecte importante. În
primul rând trebuie să menționăm faptul că țările candidate din est nu au cunoscut
specificul regimului democratic pentru o lungă perioadă de timp, ceea ce îngreunează,
dar nu stopează, procesul de aderare. Totodată, se resimt decalaje mari în sfera
relațiilor interne economico-sociale, în special dacă vorbim despre construcția pieței
economice funcționale. În context, specificul extinderii spre est a dat naștere unor
criterii de aderare particulare, care nu trebuie tratate din perspectiva unei viziuni de
inferioritate a acestor țări, ci prin prisma unei abordări pozitive și constructive. Aceste
criterii reprezintă un ansamblu de indicii tranziționale de la unitate la comunitate.
În continuare, vom enumera descriptiv setul de criterii speciale de aderare pentru
statele din estul Europei:
a. „Criteriul politic – stabilitatea instituțiilor care garantează democrația,
statul de drept, drepturile omului, respectul și protecția minorităților;
b. Criteriul economic – existența unei economii de piață funcționale, capabilă
să facă față presiunilor concurențiale din Piața Unică Europeană;
c. Criterii juridice:
- Să aibă capacitatea de a îndeplini obligațiile impuse de statutul de membru,
inclusiv cele ce derivă din obiectivele uniunii politice, economice și monetare;
- Să transpună legislația comunitară (acquis-ul) în cea națională, în acest scop,
să efectueze ajustările structural-administrative și juridice necesare;
- Să asigure implementarea acquis-ului comunitar prin organizarea,
modernizarea și eficientizarea administrației centrale și locale;
- Să-și reglementeze toate diferendele de frontieră sau de altă natură existente;
- Să acorde o importanță deosebită problemelor de siguranță nucleară.„ 4
O altă trăsătură importantă impusă de rigorile europene constă în soluționarea
3

Lecții europene. Experiența Poloniei şi oportunități pentru Moldova: Culegere de analize de politici publice/ Inst.
de Politici Publice; coord. de proiect: Cătălina Barbăroşie, Justyna Frelak. – Chișinău.: Arc, 2007
4
Integrarea României in Uniunea Europeana - acquis-ul comunitar, negocierile si Tratatul de aderare, impactul
integrării, ghidul si tipurile de proiecte cu finanțare comunitara -, Ion Niță, Lumina Lex 2007
3
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tuturor recomandărilor punctuale transmise de Comisia Europeană în Rapoartele de
evaluare a stadiului de aderare, organizate anual. De altfel, conceptul de integrare
europeană presupune intenția unui stat de a intra într-o structură care deja există,
fără a manifesta și impune pretenții transformatoare, aplicând în totalitate „regulile
organizației gazdă”, în speță vorbind despre acquis-ul comunitar.
Vorbind despre participarea la procesul de aderare la o organizație, atât statul
candidat cât și organizația primitoare trebuie să analizeze, din punct de vedere
comparativ care sunt beneficiile și dezavantajele unei asemenea decizii, asumându-și
în totalitate efectele și rezultatele noului statut. Pentru Republica Moldova, aderarea
la Uniunea Europeană înseamnă schimbări diametral opuse, a căror realizare necesită
expertiză, susținere financiară și timp.
Totodată, aderarea la spațiul comunitar aduce, alături de statutul de stat
membru, o serie de avantaje vizând stabilitatea țării din perspectiva democratizării
structurilor statale și dezvoltării pieței economice funcționale într-o perioadă de
timp considerabil mai scurtă datorită susținerii venite din partea UE. În acest sens,
o contribuție semnificativă o au fondurile nerambursabile primite în perioada de
pre- și post-aderare. Altfel, analizate ca avantaje, aceste aspecte se suprapun din
punct de vedere conceptual cu criteriile/ principiile de aderare de la Copenhaga,
stabilite prin Tratatul privind Uniunea Europeană (stabilitatea instituțiilor care
garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protejarea
minorităților; o economie de piață funcțională și capacitatea de a face față presiunilor
concurențiale din cadrul UE; capacitatea de a-și asuma obligațiile de membru,
inclusiv capacitatea de a aplica în mod eficace normele, standardele și politicile care
constituie corpusul legislației UE (‚acquis-ul’), precum și adeziunea la obiectivele
politice, economice și monetare5).
În același timp, trebuie să facem referire și la eventualele dezavantaje. Pentru
Republica Moldova, efectele aderării pot oscila în sens negativ, facem referire aici la
posibilitatea migrării agenților de producție interni/ societăți comerciale în alte state
membre pentru a beneficia de condiții mai favorabile, îngreunând astfel procesul de
atenuare a decalajelor semnificative a statului candidat din est. De asemenea, trebuie
menționate și aporturile pecuniare la bugetul comunitar al fiecărui stat, cheltuieli
impresionante în procesul de pre-aderare care afectează considerabil nivelul de trai
al populației, precum și rigorile europene excesive în domeniul economic, ceea ce
conduce la lichidarea unui număr mare de entități comerciale interne.
Relația dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova s-a dezvoltat odată
cu exercitarea primului pas important pentru un stat abia ieșit din comunism, tentat a
se menține sub influența Moscovei, chiar și după dobândirea independenței. În acest
sens, în anul 1994, a fost negociat Acordul de Parteneriat și Cooperare, denumit în
continuare APC, care a dobândit depline efecte abia în anul 1998, odată cu intrarea
în vigoare a acestuia, înlocuind în acest fel Acordul UE cu Uniunea Republicilor
5

https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/accession_criteria_copenhague.html

116

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(38)/2019

DOCTRINE, POLITICI ȘI STRATEGII DE SECURITATE
Sovietice Socialiste în 1989. APC este un acord juridic, care stabilește referințele
foarte generale cu privire la respectarea valorilor democratice și a drepturilor omului6.
În continuarea demersurilor întreprinse în vederea asigurării continuității
reformelor, a fost semnat la 22 februarie 2005 Planul de Acțiuni UE-Republica
Moldova. Acest plan nu înlocuiește Acordul de Parteneriat și Cooperare, ci stabilește
strategii cu privire la libertățile umane și reforme aproape în toate domeniile de
activitate în ceea ce privește dezvoltarea economică și reducerea sărăciei. 7 Planul
de acțiuni a fost semnat pentru un termen de 3 ani. La expirarea acestuia, Comisia
Europeană a publicat un raport referitor la progresele înregistrate în această perioada.
Concluziile acestui raport înregistrează o poziție general pozitivă cu privire la marea
majoritate a sferelor reglementate, mai puțin justiție, mass-media și politică. Planul
prevede o serie de perspective noi pentru dezvoltarea relațiilor de parteneriat dintre
UE și RM:
a) Perspectiva de a trece de la cooperare la integrare prin participarea RM la
piața internă a UE şi la politicile şi programele UE;
b) Intensificarea cooperării politice prin elaborarea unor mecanisme de dialog
politic;
c) Angajamentul ferm al UE de a sprijini soluționarea conflictului transnistrean;
d) Convergența legislativă, deschiderea economică, reducerea barierelor
comerciale;
e) Asistență financiară sporită pentru realizarea acțiunilor propuse în PA;
f) Posibilitatea participării RM la programe culturale, educaționale, științifice,
ecologice ale UE etc.;
g) Sprijin pentru armonizarea legislației RM la acquis-ul comunitar;
h) Stabilirea unui dialog în domeniul vizelor şi posibilitatea acordării RM a
unor facilități cu privire la vize etc.8
În contextul evoluțiilor înregistrate, în anul 2009, autoritățile de la Chișinău au
inițiat procesul de negociere asupra Acordului de Asociere, care va include o zonă de
liber schimb aprofundată și cuprinzătoare, asociere politică și integrare economică
a Republicii Moldova în spațiul economic european. În acest sens, sprijinul oferit
de Uniunea Europeană a adus o serie de beneficii considerabile pentru cetățenii
Moldovei, pe care le vom enumera în continuare:
1. O economie mai puternică – Uniunea Europeană reprezintă cel mai
important partener comercial al Republicii Moldova, precum și cel mai semnificativ
investitor din țară. Zona de comerț liber cu UE este în totalmente compatibilă cu
celelalte acorduri de liber schimb ale Republicii Moldova. Un aspect important
în acest sens îl reprezintă posibilitatea întreprinderilor mici și mijlocii de a accesa
finanțări nerambursabile. UE sprijină dezvoltarea structurii de cooperare în
6
7
8

Conceptul pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, septembrie 2003
Realizarea Planului de acțiuni RM-UE (februarie 2005-ianuarie2008), IDIS Viitorul
Ibidem.
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vederea asigurării creșterii numărului locurilor de muncă. Astfel, prin intermediul
proiectelor realizare Uniunea Europeană a sprijinit consolidarea activității a 5.000
de întreprinderi înregistrate în Moldova. De asemenea, în această perioadă, au fost
înființate 10 incubatoare de afaceri.
2. Strategie de guvernare – UE a manifestat o vocalitate deosebită în solicitările
sale privind consolidarea standardelor democratice, a justiției și statului de drept,
precum și în combaterea acțiunilor de corupție.
3. Mai multă conectivitate – Sprijinul Uniunii Europene vizează și aspectele
legate de infrastructura țării. În acest sens, au fost reabilitate aproximativ 700 km de
drumuri. Transportul public a fost îmbunătățit cu troleibuze moderne la Chișinău și
Bălți. În mai mult de 225 de școli, grădinițe, centre comunitare și sate au fost instalate
sisteme de încălzire pe biomasă. Au fost dezvoltate rețele noi de apă potabilă. De
asemenea, cu sprijinul UE a fost construită conducta de gaze Ungheni – Iași.
4. Societate mai puternică – Începând cu 28 aprilie 2014, cetățenii Republicii
Moldova, posesori ai pașapoartelor biometrice au posibilitatea de a călători în spațiul
Schengen fără a avea nevoie de viză. Acest lucru a fost posibil ca urmare a aprobării
amendamentelor aduse la Regulamentul nr. 539/2001 (PE-CO 36/14).9 Cu această
ocazie, mai mult de 1,5 milioane de cetățeni moldoveni au beneficiat de regimul
fără vize până acum. În perioada 2015- 2017, aproximativ 900 de studenți și cadre
didactice au beneficiat de avantajele mobilității Erasmus+, în vederea studierii și
predării în UE.

Concluzii
Perspectivele relațiilor dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova sunt
mari. Cu toate acestea, pentru a asigura continuitatea procesului integraționist, este
foarte important ca autoritățile de la Chișinău să sesizeze pe deplin deschiderea
instituțiilor europene în vederea primirii Moldovei în cadrul spațiului comunitar.
În contextul politic actual, pentru menținerea vectorului european, este necesar
ca UE să primească un mesaj clar cu privire la asumarea unor obligații și intenția
de implementare a acestora în timp util. De altfel, în lipsa unei coerențe politice,
Republica Moldova nu va putea să dea dovadă de seriozitate în intențiile asumate. Ori,
având în vedere întregul sprijin oferit de UE până la acest moment, este incontestabil
că Republica Moldova nu are decât de câștigat prin continuarea demersurilor de
aderare la Uniunea Europeană.
Este evident că procesul de integrare al Moldovei este deosebit de cel al statelor
care au aderat anterior, și aici trebuie menționat faptul că Moldova se bucură de
o perioadă scurtă de suveranitate și democrație. Ieșită din comunism, dar dornică
de independență și acțiuni reformatoare, Republica Moldova trebuie sprijinită în
9

https://www.consilium.europa.eu/media/21860/141491.pdf
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încercările sale de a aboli sechelele mentalității sovietice socialiste, iar viziunea
acesteia trebuie orientată către exemple concrete de stabilitate statală, democrație și
justiție independentă.
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IMPACTUL ROBOȚILOR ȘI
SISTEMELOR AUTONOME MILITARE
ASUPRA SECURITĂȚII ȘI ETICII
THE IMPACT OF THE MILITARY
AUTOMOTIVE SWITCHES AND
SYSTEMS ON SECURITY AND ETHICS
Colonel (r) prof. univ. dr. ing Eugen SITEANU1*

Rezumat
Roboții/sisteme autonome militare și interacțiunea acestora cu oamenii
sunt subiecte/teme interesante și de actualitate pentru că dezvoltarea acestor
tehnologii de vârf și mai ales utilizarea lor a atins un nivel controversat nu
numai în mediul academic, ci și în opinia publică mondială. În curând se
vor încredința sistemelor robotice autonome atât decizii civile, cât și decizii
militare/de securitate, ceea ce înseamnă că acestea vor putea lua decizii de
viață sau de moarte asupra oamenilor pe timp de pace, de criză sau de război.
Este oare omenirea pregătită pentru un asemenea scenariu de SF? La această
întrebare vom încerca să răspundem în această lucrare, care prezintă câteva
aspecte legate de istoria, filosofia și etica utilizării sistemelor robotice civile
și militare.
Cuvinte cheie: roboți inteligenți; sisteme autonome militare; etică; morală și
drept;

Summary
Robotic / autonomous military systems and their interaction with humans
are interesting and up-to-date topics / themes because the development of these
cutting-edge technologies and especially their use has reached a controversial
level not only in the academic world but also in the world public opinion.
*
Prof. univ. dr., membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, E-mail: esiteanu@yahoo.
com
1

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(38)/2019

121

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
Soon, both civilian decisions and military / security decisions will be entrusted
to robotic autonomous systems, meaning that they will be able to make life
or death decisions on people in times of peace, crisis or war. Is humanity
prepared for such a scenario of SF? We will try to answer this question in this
paper, which presents some aspects of the history, philosophy and ethics of
using civilian and military robotic systems.
Keywords: intelligent robots; autonomous military systems; ethics; moral and
righteous;

Î

n viitor, sistemele robotice autonome militare și civile vor fi în măsură
ci ia decizii în conducerea unor mijloacele de transport terestre, aeriene,
cosmice și navale, în executare de operații chirurgicale de mare precizie, de operații
militare, contra/anti teroriste etc. Aceste sisteme programate și autonome inteligente
vor decide asupra vieții sau morții oamenilor în situații complexe din mediul terestru,
aerospațial/cosmic sau acvatic/subacvatic. Trecerea acestor capabilități, abilități
și responsabilități de luare a deciziilor de la om la roboți inteligenți conduce la
dileme, provocări, probleme morale sau de conștiință, de etică sau de drept, dar și de
securitate, sau în primul rând de securitate.
Se naște întrebarea firească: dacă un sistem robotic autonom produce accidente
mortale cum va răspunde, sau cine va răspunde în fața justiției sau a judecății
oamenilor? Vor fi oare inculpați sau condamnați cei care au conceput, proiectat și
realizat robotul respectiv sau cel care îl va utiliza/exploata?
În privința sistemelor autonome militare, întrebările sunt mai multe și mai
profunde deoarece aceste sisteme s-au utilizat deja în războaiele din Irak și Afganistan;
dronele aeriene și terestre utilizate în acele teatre de operații au determinat pe analiștii
militari să considere că în viitoarele războaie se vor folosi numeroase sisteme fără
pilot și sisteme de arme autonome.2 De aceea, această problemă de securitate legată
de utilizarea sistemelor militare autonome a devenit controversată și „fierbinte”.
S-a ridicat astfel întrebarea: dacă folosirea sistemelor autonome militare aeriene
(dronelor) este etică și legală în situația că au și o încărcătură letală (de luptă)?
Aceeași întrebare s-a pus și în cazul utilizării sistemelor acvatice sau subacvatice
autonome militare?
Așadar, este momentul realizării unor studii, unor analize de securitate și de
drept cu privire la această dilemă (etică) a utilizării sistemelor acvatice/subacvatice
militare fără pilot la bord; este sau nu permisă folosirea acestora de actualele legi ale
războiului pe mare?
Etica acțiunilor militare permite sau nu utilizarea vehiculelor acvatice de
Autonomous weapons systems (AWS), conform lucrării lui Gary Marchant, International Governance of Autonomous Military Robots, Columbia Science and Technology, Law Review 12/2011, p. 272.

2
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suprafață fără pilot3 și a vehiculelor subacvatice autonome4?
S-au născut deja multe alte întrebări. Iată câteva dintre ele5: pot oare sistemele
autonome maritime cu arme la bord să aplice principiul reacției proporționale?
Vehiculele autonome de suprafață (USV) ori subacvatice (UUV) trebuie să fie
considerate sisteme de armament sau nave? Care este legitimitatea utilizării USV și
UUV în zona contiguă, în apele naționale și în apele internaționale? Oare utilizarea
sistemelor militare autonome cu armament la bord e compatibilă cu principiul
cunoscut privind libertatea de navigație în marea/apele internaționale?
Acestea sunt doar câteva dintre întrebările care s-au pus deja, dar oare câte
alte întrebări se vor mai pune? Răspunsul la toate întrebările acestea vor lămuri oare
aspectele legate și etice cu privire la folosirea acestor sisteme autonome militare în
operațiile viitoare?
Definirea UUV e controversată, deoarece pe lângă termenul UUV0 se mai
utilizează și alți termeni: vehiculele subacvatice autonome (AUV), vehicule
controlate la distanță (ROV) și vehicule marime autonome (AMV).6
Etica este un ansamblu de norme cu privire la comportamentul oamenilor,
bazate pe mai multe valori: bine sau rău; moral sau imoral; cinste, corectitudine,
responsabilitate, sinceritate, dreptate sau nedreptatate. Totodată, etica este teoria/
știința care investighează comportarea morală/imorală a oamenilor. Etica e teoria/
știința care cercetează/investighează aceste reguli de comportare pentru a răspunde
întrebării principale: cum ar trebui să se comporte/să acționeze omul în raport cu
el însuși sau cu ceilalți oameni? În acest scop, etică elaborează reguli nu numai
pentru conduita personală, ci și pentru organizarea socială a unei vieți morale. Din
acest punct de vedere, etica este o disciplină „care se ocupă cu ceea ce e valoros
în viață, cu ceea ce merită să dorim, precum și cu regulile ce trebuie să guverneze
comportamentul uman”7.
Considerăm că, dintre toate semnificațiile pe care le are, etica, în domeniul
militar,a înseamnă „ansamblul de valori și norme care definesc, ... omul de caracter
și regulile de comportare justă, demnă și vrednică de respect, a căror încălcare e
blamabilă și vrednică de dispreț”8.
Etica privind utilizarea roboților/armelor inteligente este definită în general
ca teorie a principiilor și concepțiilor de bază din orice domeniu al gândirii și
activității robotice sau ca ansamblu de norme în funcție de care un grup de oameni
(de exemplu: militarii) își reglează comportamentul pentru a deosebi ce este legitim
Un manned Surface Vehicles (USV).
Un manned Underwater Vehicles (UUV).
5
Daniel-Cornel Tănăsescu, Impactul dezvoltării sistemelor autonome maritime asupra eticii conflictelor navale,
Revista de Științe Militare, nr. 3/2018, p. 111.
6
Ibidem, p. 112.
7
Vasile Morar, Etica în afaceri și în politică, Editura Universul Juridic, București, 2010, p. 39.
8
Valentin-Stelian Bădescu, George-Teodor Răduică, Etica afacerilor militare (partea I), Revista de Științe Militare nr. 2/2014, p. 115.
3
4
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și acceptabil în realizarea scopurilor (militare)9. Deoarece înalta tehnologie ar putea
crea și folosi inteligența artificială (IA) într-o manieră iresponsabilă, se impun
măsuri de comportament moral/etic al oamenilor și în special al militarilor (conform
roboeticii). Comportamentul roboților inteligenți în raport cu creatorii lor (oamenii)
se numește etica mașinilor sau etica roboților. Aceste aspecte ale eticii au fost pentru
prima oară enunțate de Issac Asimov, fiind denumite legi ale roboticii și publicate în
anul 1964 în lucrarea sa „The rest of the Robots” (Tabelul nr. 1).

Nr.

CONȚINUTUL LEGII

Legea 1

Un robot nu are voie să facă vreun rău unui
om, sau, prin neintervenție, să permită ca unui
om să i se facă vreun rău.

Legea 2

Un robot trebuie să se supună ordinelor date
de către un om, atât timp cât ele nu intră în
contradicție cu Legea 1

Legea 3

Un robot trebuie să își protejeze propria
existență, atât timp cât acest lucru nu intră în
contradicție cu Legile 1 și 2

Legea O
(Legea Supremă)

Un robot nu are voie să pricinuiască vreun rău
umanității sau să permită prin neintervenție ca
omenirea să fie pusă în pericol

Tabelul nr. 1. Legile Roboticii10
Legea 1 se poate exprima mai simplu astfel: „Un robot nu poate face rău unei
ființe umane”11 Legea supremă mai este cunoscută și sub forma: „Un robot nu poate
face rău, prin inacțiune, nu poate să permită ca umanitatea să fie rănită”12. Această
lege a fost modificată de Brecard în anul 1956: „Robotul nu trebuie să rănească ființe
umane, exceptând situația în care se găsește o modalitate de a dovedi că răul făcut
este în beneficiul umanități”13.

Silviu Ioniță, Inteligența artificială-între tehnologie și etică, Studii și comunicări/DIS, Vol. VIII/2015, p. 114.
Idem.
11
Luige Vlădăreanu, Istoria și filosofia roboților umanoizi, Studii și comunicări/DIS, Vol. IX/2016, Academia
Română, CRIFST-DIS, Editura Mega, p. 390.
12
Ibidem, p. 390.
13
Idem.
9

10
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În următorii ani, 1974 și 1986, s-au mai formulat14 două legi (Tabelul nr. 2).

Nr.

CONȚINUTUL LEGII

Legea nr. 4

Robotul trebuie să-și stabilească identitatea, ca
robot, în orice situație.

Legea 4 modificată

Un robot poate reproduce, atâta vreme cât
această reproducere nu interacționează cu Prima,
a Doua sau a Treia lege.

Legea 5

Un robot trebuie să știe că e un robot.

Tabelul nr. 2. Legile nr. 4 și 5
Din conținutul celor cinci legi ale roboticii rezultă clar că sistemele autonome
militare, terestre, aeriene și navale, nu trebuie utilizate pentru că Legea 1 interzice ca
roboții inteligenți să provoace un rău (să rănească sau să omoare) unui om (indiferent
că este inamic sau amic), iar Legea supremă interzice roboților să producă vreun rău
umanității. Așadar, din punct de vedere etic (moral), este condamnabilă folosirea
sistemelor de arme autonome.
Cu toate acestea, dronele purtătoare de diferite arme au fost deja utilizate
în teatrele de operații din Irak și Afganistan, dar și în Siria, în războiul împotriva
terorismului.
Dacă nu este etic să fie utilizate sisteme autonome militare cu arme la bord,
astfel se pune problema folosirii roboților inteligenți în scopuri civile, pentru a
schimba în bine viața oamenilor cărora să le fie oferite noi moduri de desfășurare a
societății viitoare.
Așa, de pildă, roboții inteligenți au fost creați pentru a salva viața oamenilor,
ceea ce reprezintă un scop nobil, etic, moral. Sunt necesare noi vehicule inteligente de
transport terestru sau aerian (fără pilot uman). Savanții au estimat că până în anul 2030
se vor produce calculatoare personale care vor avea inteligența creierului omenesc, iar
până în anul 2045, acestea se vor putea autoproiecta, autofabrica și autoperfecționa.
Deci, în viitor vor fi produse computere conștiente de sine (superinteligente) care
se vor putea reproduce singure. Aceste mașini super inteligente vor avea propria lor
imaginație, gândire și creativitate.
Din punct de vedere filosofic, se nasc câteva întrebări: sunt etice experimentele
pe om pentru cercetarea inteligenței artificiale?; Este etică/legitimă reproducerea
creierului omenesc?; Este etic/legitim contopirea omului cu mașina (crearea cyborgului)?; Este oare legitimă crearea de roboți ultrainteligenți asupra cărora omul să nu
14

Ibidem, p. 391.
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mai deține controlul?15
Același autor16, pornind de la dilema tehnologie vs. etică își mai pune și alte
întrebări: cât de fiabili/siguri pot fi roboții inteligenți? vor putea ei să coopereze cu
oamenii? ce marjă de control va fi între ei și oameni? ce raport de subordonare va fi
între om și robot? care sunt drepturile roboților inteligenți? cum vor răspunde roboți
inteligenți pentru acțiunile/deciziile lor?
Totuși, încă nu s-au ridicat obiecții cu privire la utilizarea roboților inteligenți
în misiunile de exploatare a spațiului cosmic, deoarece ei, spre deosebire de oameni,
nu trebuie să se înapoieze pe planeta Pământ după îndeplinirea misiunii cosmice. De
asemenea, este acceptată și necontestată ideea utilizării roboților inteligenți pentru
activitățile de asistare a persoanelor bătrâne, bolnave sau pentru executarea unor
misiuni în locuri periculoase ori la dezastre.
Așa, de pildă, acești roboți se pot utiliza pentru lucrări de mentenanță în
interiorul reactoarelor nucleare avariate/distruse sau pentru căutarea și salvarea
victimelor din clădirile distruse de cutremure sau de atacuri teroriste. DARPA17
cercetează dezvoltarea unor roboți care să fie utilizați la intervenții în caz de dezastre
tehnologice sau naturale: în situații de cutremure, inundații, incendii, dezastre
chimice, biologice sau nucleare18, sau la operații la distanță (roboți-chirurgi).
În anul 2011 legile/principiile lui Asimov au fost modificate radical de
cercetătorii/oamenii de știință din Marea Britanie din AEPSRC19 și AHRC20.
Aceștia au elaborat 15 principii noi de etică în robotică.
Primul principiu englez de etică a proiectanților, constructorilor și utilizatorilor
de roboți permite roboților să ucidă oameni: „Roboții nu trebuie să fie proiectați
cu singurul scop, sau în principal, pentru a omorî oameni”21, ceea ce nu interzice
roboților să le facă vreun rău oamenilor așa cum prevede Legea 1 a lui Asimov. Deci
este vorba de un regres în etica/legitimitatea utilizării roboților. Totuși, celelalte patru
principii sunt bune (Tabelul nr. 3).

PRINCIPIUL NR.
P1

CONȚINUTUL PRINCIPIULUI
RoboțIi nu trebuie să fie proiectați cu
singurul scop sau, în principal, pentru a
omorî oamenii

Silviu Ioniță, op. cit., p. 116.
Ibidem, p. 116.
17
U.S. Defence Advanced Research Projects Agency
18
Luige Vlădăreanu, op. cit., p. 395.
19
The Engineering and Physical Sciences Research Council
20
The Arts and Humanities Research Council
21
Mihaiela Iliescu, Istoria și filosofia roboților isdustriali, Studii și comunicări/DIS Vol. IX/2016, Academia Română/CRIFST-DIS, Editura Mega, p. 407.
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P2

Oamenii, și nu roboții, sunt agenți principali.
Roboții reprezintă mijloacele proiectate
pentru atingerea țelurilor oamenilor

P3

Roboții trebuie să fie proiectați astfel încât să
le asigure siguranță și securitate

P4

Roboții sunt artifact, ce nu trebuie proiectați
pentru a exploata utilizatorii vulnerabil prin
evocarea unui răspuns emoțional sau unei
dependențe. Întotdeauna trebuie ca omul să
poată vorbi cu robotul

P5

Întotdeauna trebuie să fie posibil să se
identifice cine este responsabil legal pentru
robot

Tabelul nr. 3. Principiile utilizării roboților
Din ideile prezentate până aici rezultă că nu putem însă să răspundem la
întrebările menționate, dar fără îndoială sunt necesare noi ghiduri etice, protocoale
și chiar Convenții/Tratate cu privire la cercetarea, proiectarea, realizarea și mai ales
utilizarea sistemelor autonome, roboților ultrainteligenți și în special a sistemelor
autonome (fără pilot uman la bord) militare aeriene, terestre și navale.
În lumea științifico-fantastică a filmelor SF apar o mulțime de roboți inteligenți/
umanoizi care i-a influențat și determinat pe oamenii de știință de la Laboratorul de
Inteligență Artificială al MIT să elaboreze câteva principii metodologice de trecere de
la stadiul de ficțiune la cel de realitate al roboților umanoizi. Acești roboți vor permite
testarea modelelor roboților „extrase din psihologia dezvoltării și știința cognitivă”22
În scopul înțelegerii corecte a consecințelor cercetării și utilizării viitoare a roboților
și sistemelor autonome ultrainteligenți(te), roboticienii ar trebui să colaboreze cu
specialiști/experți din mai multe științe/discipline (drept, filozofie, etică, științe
sociale, științe tehnice etc.), ceea ce ne sugerează că va mai trece încă mult timp până
când aceștia vor putea să dea răspunsuri adecvate la întrebările noastre.
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TERORISMUL AVIATIC
PERSPECTIVĂ – EVOLUȚIE CONSECINȚE
AIR TERRORISM
PERSPECTIVE - EVOLUTION CONSEQUENCES
Irina Petronela ȘARGU1

Abstract
The terrorist attacks of September 11, 2001 marked the beginning of
a new period in modern history. This period is characterized by instability,
unpredictability, and remodeling of complex systems, including both traditional
and new forms of challenges and threats to domestic and international
security. Of particular importance in the last and the most dangerous category
is, beyond any doubt, the exacerbation of terrorism in a truly global threat
and at the same time an international challenge. The number of countries
experiencing attacks or terrorist activities on their territories continues to
increase even though most attacks are still concentrated in conflict areas such
as Iraq, Syria or Afghanistan.
There are several groups that are organized in genuine networks, and
others, such as ISIS or Al Queda, have gained a global mobilization. Given
their agenda of initiating events that result in extreme confrontation derived
from religious fundamentalism and the rejection of open, liberal societies,
negotiation with these groups is inconceivable. Their rapid ability to transform
and adapt to new technologies such as the Internet and the social media,
exploiting the key elements of Western societies that they claim to despise,
jeopardizes the international community, and especially the most affected
countries, to come with convincing and efficient solutions in the short term.
This leads to an increased climate of public fear, loss of trust in
institutions, and a popular perception, reflected in several opinion polls, that
1
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ISIS is the number one public enemy, and that the exacerbation of terrorism is
virtually inevitable.
In response, some opinions contained appreciation that we will have to
learn to live with terrorism, adapt to it by implementing its own famous slogan
to the British in the Second World War, „keep your calm and continual.”

Keywords: terrorism; aviation; terrorists; effects;

Introducere

A

uzim, aproape zilnic, despre noi atrocități comise de teroriști împotriva
societății civilizate. Deși autorii sunt cel mai adesea uciși sau capturați
imediat, semnificația acestor atacuri pare să crească, iar impactul societal atinge
dimensiuni ce vor putea fi cuantificate abia peste câțiva ani. Momentan, ne aflăm în
plină desfășurare de forțe, istoria se scrie în timp real, iar consecințele și-au pierdut
caracterul predictibilității.
Anticiparea și atenuarea consecințelor acestor veritabile crime vor deveni
probabil în viitor și mai urgente, deoarece potențialii teroriști au acces mai ușor la
noi instrumente care le vor permite să dezvolte o armă distructivă în masă.
Niciodată progresele tehnologice nu au avut un impact atât de mare asupra
securității, crescând nu doar natura și nivelul amenințărilor, dar și posibilitatea de a
identifica mijloacele de abordare și contracarare a amenințărilor.
Deși există o dezvoltare intensivă a cercetărilor în diferite domenii și discipline
– de la toate tipurile de screening și mijloace de supraveghere, la utilizarea obiectelor
teleghidate –, există prea puțină comunicare între dezvoltatori și chiar mai puțină
între organizațiile furnizoare de securitate din diferite țări, cu privire la prioritizarea
producerii și aplicării acestor tehnologii.
Într-adevăr, începând cu 11 septembrie, terorismul este privit de comunitatea
internațională de securitate ca fiind cea mai severă dintre numeroasele amenințări
neconvenționale existente.2
Neconvențional este în mod obișnuit definit ca fiind „ieșit din comun” sau
„care nu se supune convențiilor”. 3
Clasificarea unui fapt ca fiind neconvențional implică apariția rară în timp și
spațiu a acestuia, pe de o parte, precum și încălcarea regulilor și normelor sociale
dominante.
Acesta este în realitate punctul de plecare, pentru că atunci când condițiilecadru se schimbă, neconvenționalul poate deveni convențional.
Karl W. Eikenberry Thoughts, Unconventional Threats and Terrorism, www.hoover.org - accesat la data de
17.06.2017 - ora 15,30
3
https://dexonline.ro/definiție/neconvențional - accesat la data de 17.06.2017 - ora 18,30
2
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Amenințarea se referă la cineva sau ceva care ar putea provoca probleme sau
la posibilitatea ca ceva rău sau dăunător să se întâmple. Definirea răului pleacă de
la rezultatul negativ, dăunător în plan social, a încălcării unei cutume, cu consecința
perturbării echilibrului existent.
Amenințările sunt evaluate în funcție de capacitatea de a provoca daune fizice,
în raport cu intenția de a crea o situație extremă și / sau de criză.
Un actor care intervine în planul securității statelor ar putea avea un potențial
semnificativ de a face rău unui stat, dar dacă nu există niciun motiv pentru a face
acest lucru, acesta nu reprezintă o amenințare pentru acel stat (de exemplu, Marea
Britanie și Statele Unite prezintă potențial politico – militar evident).
În contrapondere, un actor ar putea avea o dorință puternică de a ataca un stat,
dispunând însă de o capacitate slabă de a provoca pagube importante, caz în care
ar putea fi considerată o amenințare slabă (de exemplu așa ar fi putut fi evaluată în
2014 Al-Qaeda în raport de Statele Unite).
Așadar, termenul de amenințare neconvențională cuprinde în prezent o
multitudine de aspecte și ar putea fi potențial ridicat la nivelul de urgență națională
sau chiar echivalent, funcție de implicațiile asupra securității internaționale.
În primul rând, agenții și modalitățile și mijloacele pe care aceștia le au la
dispoziție, au deseori natură ocazională, eforturile de identificare a adevăratului
dușman derulându-se cu dificultate. Așa cum am subliniat deseori de la 9/11 încoace,
teroarea este o tactică extrem de eficientă.
Adjectivul neconvențional poate fi util în unele cazuri în sensul încadrării
într-un normativ, dar poate fi nefolositor atunci când implică organizare în afara
ordinii.
Este greu de imaginat o lume, în care actele de terorism împotriva populației
civile au fost considerate convenționale. Cu toate acestea, dat fiind că trăim într-o
lume în care tactica teroristă este folosită în mod obișnuit, un efort de a face ca
neconvenționalul să dispară în totalitate ar necesita un nivel uluitor de investiții în
organizații militare, de aplicare a legii, de securitate și informații - cheltuieli care ar
depăși uriașul nivel a sumelor deja angajate și cheltuite până acum.
În al treilea rând, definirea obiectivă a nivelului de amenințare, determinarea
rațională a impactului, pierderile potențial a fi cauzate de atacurile neconvenționale
(în special de la un actor non-statal), hotărârile privind reacțiile rezonabile s-au
dovedit a fi problematice în politica statală și internațională.

1 . Tendințele generale ale terorismului actual
În secolul al XXI-lea, terorismul a devenit un factor geopolitic major capabil să
provoace o criză sistemică la nivel mondial. Unele dintre caracteristicile distinctive
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(deși nu unice) ale terorismului modern - denumit și „terorism internațional”,
„terorismul noului val”4, „mega-terorismul”5, ar fi:
- Creșterea dependenței de tehnologiile și rețelele informatice;
- Escaladarea sofisticării tehnologice;
- Profesionalizarea excesivă;
- Rolul tot mai important al actorilor non statali6;
- Dinamica permanentă la nivel geopolitic;
- Dinamica înregistrată în mișcările de masă;
- Efectul de masă ca armă, techno-terorismul;
- Cyber-terorismul, psiho-terorismul.
Elementele menționate mai sus fac posibilă identificarea domeniului general
de aplicare a procesului modern global, la care unii politicieni și experți în terorism
se referă ca la cel de-al patrulea război mondial.7
Conflictul descris mai sus este strâns legat de un alt fenomen, semnificativ și
cuprinzător - procesul de globalizare.
Cel mai important aspect - pe lângă revoluția în tehnologiile informaționale
- este răspândirea „revoluției în transport” din întreaga lume, care deschide calea
pentru mișcarea rapidă și liberă a oamenilor, a mărfurilor și a serviciilor la scară
globală, aviația civilă fiind expresia perfectă a acestei revoluții care a condus către o
schimbare majora de context si percepție în ceea ce privește securitatea internațională.
În prezent, transportul aerian este în măsură să poarte persoane și mărfuri în
cele mai îndepărtate colțuri ale Pământului, de oriunde, într-o călătorie ce durează
mai puțin 24 de ore, fiind cel mai dinamic și cu cea mai rapidă dezvoltare dintre
toate sectoarele de transport.
O mărturie elocventă cu privire la importanța și ritmul dezvoltării sale sunt
următorii indici cantitativi: în prezent există aproximativ 10.000 de companii de
transport aerian care exploatează în prezent peste 15.500 de pasageri (ignorând
avioanele de marfă și aeronavele ușoare) și aterizând la peste 5.000 de aeroporturi.8
Din păcate, această tendință pozitivă comportă și aspecte negative. În virtutea
importanței și vulnerabilității sale funcționale, aviația civilă devine din ce în ce mai
mult centrul activității operaționale a diferitelor structuri teroriste ca un subiect (mai
degrabă decât un instrument) al acțiunilor lor. Acest fapt, la rândul său, impune în
mod esențial adoptarea de măsuri practice în direcția înăspririi nivelului de securitate
în domeniul aviației civile.
Experții și factorii de decizie politică atrag atenția tot mai mult asupra
David Rapopor, „Cele patru valuri sau teroarea rebelilor şi 11 Septembrie”, Antropoethics, vol. 8, no. 1, 2002
Gl.lt. (r) conf.univ.dr. Neculai STOINA, MEGATERORISMUL – PROVOCAREA MILENIULUI AL III-LEA,
http://www.armyacademy.ro
6
Hobson, John M., The State and International Relations, Cambridge University Press, 2000, p. 5, extras Google
Books
7
J. Aras, World War Four. The Handbook on Non-government Paramilitary Systems (Baku: Sada publishing house, 2002), 6
8
http://www.iata.org/publications/store/Pages/world-air-transport-statistics
4
5
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potențialelor vulnerabilități ale sistemului aviatic global de astăzi.
La început doar scenarii, incidentele aviatice cu caracter terorist s-au
transformat în amenințări specifice, existând o temere răspândită bazată pe o istorie
extinsă a atacurilor, de la atacuri și bombardamente în timpul zborului până la
lansarea de rachete de suprafață.9
Ca atare, nu ar trebui să fim surprinși în viitor, când obiecte obișnuite pe care
pasagerii ar aștepta să le transporte fără dificultate, sunt supuse brusc unui control
suplimentar, deoarece informațiile indică faptul că ar putea fi folosite într-un complot
terorist.
Această dimensiune a creativității și a inovării este un semn distinctiv al celor
mai letale grupări teroriste. Teroriștii - cel puțin cei mai sofisticați și mai violenți învață unul de celălalt și continuă să creeze modalități noi și creative de a face rău.10
Atacurile sau tipurile de atacuri care nu au avut loc încă, dar pentru care statele
nu sunt niciodată suficient pregătite, ar putea include de exemplu folosirea unui
sistem de circulație a oxigenului în timpul zborului pentru a infecta pasagerii și
echipajul cu agenți patogeni biologici sau pentru a dezlănțui un agent chimic mortal
în cabina de pilotaj, echipajul inconștient și determină avionul să se prăbușească.11
O altă formă de vulnerabilitate provine din mediul aviatic contemporan.
Acest sistem global în continuă expansiune a înregistrat creșteri în ceea ce privește
următorii parametri:
- numărul de avioane care transportă pasageri și mărfuri;
- mărimea acestor avioane ;
- numărul de locații către care se poate zbura acum.
Teroriștii – la fel ca și criminalii, insurgenții sau alți actori nestatali violenți –
exploatează vulnerabilitățile din sistemele pe care le vizează însă aceste sisteme sunt
exact la fel de puternice precum cea mai fină vulnerabilitate pe care o înregistrează.
Sistemul aviatic global, care include numeroase țări în curs de dezvoltare,
este vulnerabil și afectat de capacitățile de securitate sub standard, corupția, mita și
guvernare defectuoasă.
În plus, internetul oferă acces la nivel mondial către toate tipurile de informații
care ar putea fi utile pentru teroriști, inclusiv programe de zbor, detalii specifice
și diagrame ale aeronavelor și aeroporturilor și rapoarte de tactici și contramăsuri
teroriste de succes elaborate de guverne.
În acest domeniu de interes, natura răspunsului la amenințarea globală pentru
aviație se bazează pe forța parteneriatului dintre guverne și sectorul privat și pe
modul în care fiecare dintre aceștia dorește să se situeze față de eforturile pentru
diminuarea amenințărilor.
O. Gubarev, Secrets of Air Terrorism (Moscow: Veche, 2002), 11
http://www.nytimes.com/2007/10/02/us/nationalspecial3/02tsa.html?th&emc=th For more on this, see James
J.F. Forest (ed.), Teaching Terror: Strategic and Tactical Learning in the Terrorist World (Boulder, CO: Rowman &
Littlefield, 2006
11
The Modern Terrorist Threat to Aviation Security By James J.F. Forest
9
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În general, dinamica din sectorul aviației este determinată de concurența de pe
piața liberă specifică.
Astfel, companiile aeriene trebuie să mențină accentul pe confort și pe
economia de costuri, făcând investițiile în măsuri de securitate relativ dificile, având
în vedere că acestea sunt în mod evident destul de costisitoare.
În rândul guvernelor, birocrația este în general destul de stufoasă, caracterizată
de lipsa de partajare a informațiilor și de o tendință generală de a pune în aplicare
politicile de securitate ca răspuns la un atac care a avut loc deja, mai degrabă decât
adoptarea de măsuri care ar putea împiedica apariția unui atac.
Cu alte cuvinte, prevenția se realizează de cele mai multe ori după ce atacul
s-a consumat, și vizează de regulă modalitatea acestuia, anticiparea unor alte moduri
de desfășurare fiind uneori extrem de dificilă, și însoțită de necesitatea angajării unor
bugete consistente.

2. Apariția și cronologia operațională a terorismului în
sectorul transportului aerian
Apariția terorismului a fost în concordanță cu dezvoltarea aviației ca mod de
transport.
Primul incident de terorism aviatic datează din 1930, când insurgenții peruani
au confiscat un avion pentru a împrăștia broșuri de propagandă.
Terorismul aviatic modern începe practic la data de 22 iulie 1968, când trei
militari de la Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei (PFLP) au deturnat un
avion de pasageri al companiei aeriene israeliene El Al într-un zbor de la Roma la
Tel Aviv și au cerut schimbul de ostatici pentru conaționalii lor înarmați, aflați în
închisoare în Israel.12
Această operațiune, deși a fost al doisprezecelea caz de deturnare a aeronavelor
civile în 1968, a fost diferită în ceea ce privește conținutul și scopul final.
A fost pentru prima dată când o aeronavă a fost deturnată nu din motivație
criminală sau din motive personale, ci cu scopul specific de a exercita o presiune
politică asupra unui adversar și de a folosi incidentul ca pe un mesaj de propagandă,
pentru a aduce o cauză politică în atenția lumii întregi. Cu acest incident s-a creat
în mod deliberat o situație de criză și s-a constituit o amenințare imediată la adresa
vieților ostaticilor, care au contribuit la formarea unui context politic și psihologic
favorabil pentru constrângerea unui adversar în discuții directe (care este o formă de
recunoaștere de facto) și conformarea cu cerințele ridicate de teroriști.
Nu este o simplă coincidență faptul că sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor
1970 au fost perioade marcate de o creștere explozivă a numărului de acte teroriste
îndreptate împotriva transportului aerian, majoritatea urmând un model tipic:
12

Bruce Hoffman, Terrorism. The Insight (Moscow: 2003), 77.
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confiscarea armată a unui avion; deturnarea către un aeroport sigur; emiterea cereri
de natură politică sub amenințarea executării ostaticilor.
Mai târziu, în anii 1980, tendința periculoasă de răspândire a terorismul aviatic
ca instrument de presiune politică și de propagandă s-a diminuat în intensitate, la
acest fapt contribuind diferiți factori, printre care:
- Implementarea și îmbunătățirea rapidă a mijloacelor tehnice de securitate
aeroportuară, făcând mai dificil pentru teroriști transportul de arme și muniții la
bordul aeronavelor;
- Formarea și utilizarea efectivă a echipelor antiteroriste speciale;
- Implementarea de contramăsuri de către unele state împotriva liderilor
structurilor teroriste ca represalii pentru actele de terorism aviatic deja comise ;
- Conștientizarea publică asupra percepția de deturnare, care în mod explicit
reprezintă un act terorist mai degrabă decât un act de luptă pentru libertate.
Deși tendința spre terorismul aviatic s-a diminuat ca frecvență și intensitate,
tendința spre deturnarea motivată politic a avioanelor nu a dispărut. Începând cu
mijlocul anilor 1980, o formă diferită de terorism a apărut în domeniul aviației.
Acest nou fenomen a fost, de asemenea, modelat și susținut de schimbări în sectorul
mass-media, care prin mediatizarea caracterizată de gustul pentru spectacol și de
dorința de a avea un rating crescut, au accelerat creșterea semnificației sale.
Deturnarea de către teroriștii libanezi Hezbollah a unui avion TWA Boeing
727 în iulie 1985 – urmată de drama suferită ostatici de două săptămâni, transferul
avionului confiscat între diferitele aeroporturi din Orientul Mijlociu, uciderea unuia
dintre pasageri și interviuri cu ostaticii eliberați – au fost difuzate neîntrerupta de
principalele ratele de televiziune din Statele Unite.
Ca urmare directă, în urma emisiunilor ce au mediatizat acest episod, peste
850.000 de americani au refuzat să plece peste hotare din cauza fricii de un act de
teroare și alți încă 200.000 au decis să-și petreacă vacanțele în țară.
Într-un efect de domino, 50% din turneele americane rezervate anterior în
Italia și 30% din tururile în Grecia au fost anulate, ceea ce a afectat în mod esențial
economiile acestor țări.13
Acest exemplu ilustrează modificările dinamicii terorismului aviatic, deoarece
s-a extins dincolo de un atac asupra unei singure ramuri de transport și a preluat două
noi dimensiuni: războiul economic și psihologic.
În vara anului 2006, forțele de ordine au eliminat un complot ce avea ca scop
detonarea simultană de bombe artizanale pe cel puțin 10 aeronave din S.U.A., în
timp ce se deplasau de la Londra la Statele Unite (SUA).
Potrivit Secretarului de Securitate Internă al SUA de la acea vreme, Michael
Chertoff, suspecții intenționau să transporte, în regim de contrabandă, o cantitate
relativ mică de explozivi lichizi artizanali, care erau deghizați și transportați, în mod
13

Hoffman, Terrorism, 182
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nevinovat, ca băuturi răcoritoare folosite de sportivi.14
Dacă ar fi reușit, ar fi putut fi pierdute mii de vieți omenești și ar fi existat
un impact economic negativ, cu consecințe devastatoare pentru călătoriile aeriene
internaționale.15
Din fericire, arestările din Pakistan au condus Regatul Unit (Marea Britanie) și
pe oficialii americani către o celulă musulmană teroristă care își desfășura activitatea
pe teritoriul britanic, prevenind astfel atacul asupra țintelor americane. Aeroporturile
din Statele Unite și Marea Britanie au fost puse în alertă roșie (ceea ce înseamnă că
un potențial atac ar putea fi iminent), iar toate lichidele au fost interzise de bagajele
de transport. 16
Autoritățile guvernamentale au testat lichidele explozive și au stabilit o limită
de trei uncii pentru a transporta obiecte lichide pentru a elimina riscul posibil. Și în
prezent pasagerii sunt încă restricționați atunci când transportă lichide la bord, iar
aceste reguli pot rămâne în aplicabilitate permanentă.
În urma acestei încercări de a efectua atacuri suicidare simultane asupra
aeronavelor comerciale, aeroporturile din S.U.A. au rămas în alertă ridicată timp
de aproape un an. În rândul profesioniștilor din domeniul aplicării legii s-a conturat
opinia că acest complot a condus la o conștientizare sporită a creativității și a gândirii
inovatoare a teroriștilor de astăzi.
Astfel, atunci când oficialii au descoperit un videoclip video în limba arabă
pe Internet, în octombrie 2007, ilustrând cum să transforme o mașină de jucărie
de la distanță într-un detonator pentru o bombă, ofițerii de securitate din domeniul
transportului la nivel național și-au intensificat controlul asupra pasagerilor care
transportă jucării cu telecomandă la bordul avioanelor.17
În timpul perioadei de control sporit a mașinuțelor de jucărie din octombrie
2007, a fost inițiată o examinare suplimentară, parțial din cauza informațiilor, dar și
pentru că – așa cum a observat un oficial federal – jucării cu control la distanță ar
fi putut fi deja folosite de teroriști în Sri Lanka și India.18
Începând cu sfârșitul anilor 1960, au fost create straturi tot mai solide de
măsuri de securitate ca răspuns la deturnări, însă cu toate acestea, după patru decenii,
sectorul aviației era încă vulnerabil, după cum au demonstrat evenimentele din 11
septembrie 2001. Prin urmare, mediul de securitate post-9/11 poate fi unul în care
amenințarea la adresa aviației este mai mică decât în trecut, dar bombardamentele în
timpul zborului sunt încă o posibilitate.
Două atacuri teroriste produse în octombrie 2002 – bombardarea a două
cluburi de noapte pe Bali, Indonezia și încercarea de a lovi o aeronavă de pasageri
http://abcnews.go.com - accesat la data de 18.06.2017- ora 10,00
«Plot Would Have Killed Thousands: Homeland Security Secretary Michael Chertoff Offers Chilling Details
about 2006 Airplane Plot and Current Terror Threats,» ABC News, 6 August 2007. http://abcnews.go.com accesat la
data de 18.06.2017- ora 10,00
16
Ibidem pag. 13
17
Eric Lipton, «Airport Security Alert for Toys With Remotes» New York Times, Oct. 2, 2007
18
Eric Lipton, «Airport Security Alert for Toys With Remotes» New York Times, Oct. 2
14
15
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israeliene în Kenya cu un dispozitiv portabil SAM - a dus la o scădere substanțială
a numărului de turiști occidentali care își petrec în mod tradițional vacanțe în locații
calde, în aceste părți ale lumii.
Aceste operațiuni sincronizate, realizate la un interval de două săptămâni,
au cauzat daune sectorului turistic și al divertismentului (care reprezintă cel puțin
10% din cheltuielile economiilor occidentale). Sectorul cel mai afectat însă s-a
dovedit a fi cel al companiilor aeriene care acționează ca operatori de transport
pentru agențiile de turism.
Atacul din aceeași lună împotriva unui supertanker francez din largul coastei
Yemenului a condus la o creștere temporară a prețurilor de pe piețele petroliere din
întreaga lume, ceea ce a afectat și companiile aeriene, deoarece acestea trebuiau să
cumpere combustibil pentru aeronave, la prețuri mult mai mari.19
Astfel, este în întregime pertinent să susținem că terorismul este un instrument
extrem de eficient al războiului economic.
O mărturie elocventă cu privire la amploarea amenințării teroriste la adresa
funcționării sistemul de trafic aerian mondial s-a dovedit a fi evenimentele care au
avut loc între 24 decembrie 2003 și 5 ianuarie 2004 (sărbătorile de Crăciun și de
Anul Nou, când dimensiunea fluxului de pasageri crește brusc). Punctul de plecare al
crizei a fost informația „credibilă” din surse „neidentificate” din cadrul serviciilor de
informații despre un nivel înalt de alertă referitor la potențialul deturnare a avioanelor
de către luptătorii Al-Qaeda.
Ca urmare, au fost anulate numeroase zboruri ale diferitelor companii aeriene,
mai multe aeroporturi au fost închise, disponibilitatea în forțele aeriene a crescut
(avioanele de luptă au făcut antrenamente pentru a însoți avioanele suspecte), a fost
impus un nivel înalt de pregătire pentru acte cu caracter terorist.
Consecințele imediate ale acestei crize în aviația civilă au fost complicația
procedurilor de identificare și de control a pasagerilor și de solicitarea a avioanelor
militare pentru a escorta zboruri comerciale (această măsură a dus la tensiuni politice
între SUA și alte state).
Daunele directe cauzate de întreruperea programelor de zbor și măsurile de
securitate sporite s-au ridicat la câteva zeci de milioane de dolari. Consecințele
secundare (depresia psihologică și panica în rândul pasagerilor potențiali) nu fac
obiectul unui calcul material, însă indirect, conduc către prejudicii economice
semnificative.
Analizând acest incident, zeci de experți în lupta împotriva terorismului au
presupus că această criză a traficului aerian mondial nu a fost provocată de factori
reali, ci mai degrabă de dezinformarea deliberată a structurilor teroriste prin schimbul
de planuri operaționale false prin e-mail în imitația unui amenințări reale.
La 24 august 2004, aproximativ ora 11 pm, ora locală, două femei cecene,
J. Aras, interview with the Echo newspaper, 15 July 2003; available at: http://www2.echoaz.com/archive2/623/
foreign.shtml.
19
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Satsita Dzhebirkhanova și Amanta Nagayeva, au efectuat atentate sinucigașe separate
pe zborul Siberia Airlines și un zbor Volga-Avia Express.
Comandantul câmpului cecen Shamil Basayev și-a revendicat responsabilitatea
pentru bombardamentele într-o scrisoare deschisă publicată pe site-urile separatiștilor
ceceni mai puțin de o lună mai târziu.20
Răspunsul la evenimente este insuficient, securitatea aeriană modernă
necesitând dezvoltarea și implementarea de măsuri preventive.
Deși aceste măsuri noi pot provoca inconveniente pasagerilor și pot genera
unele ineficiențe, ele vor spori amploarea și profunzimea colectării și schimbului
de informații în întreaga lume. În plus, oficialii guvernamentali nu ar trebui să
subestimeze natura adaptivă a teroriștilor.
Terorismul este o formă de război asimetric, unde inamicul statistic slab va
încerca să atace adversarul său mai puternic în moduri pe care nu le așteaptă, iar
amenințarea provocată de dușmanii inovatori necesită un răspuns robust la nivel
guvernamental, care nu face decât să forțeze obiectivele de securitate.
În plus față de examinarea potențialelor capacități ale teroriștilor de a produce
pagube altora prin vizarea avioanelor și a aeroporturilor, trebuie acordat atenție
studierii ideologiilor, strategiilor și motivațiilor teroriștilor.
Trebuie realizată o conștientizare în rândul instituțiilor responsabile de
aplicarea legii, cât și a agențiilor de informații din toate țările despre modul în care
teroriștii ar putea încerca să păcălească sistemul și să exploateze noi vulnerabilități
în securitatea aviației.

3. Clasificarea amenințărilor
Analiza dinamicii și tendințelor moderne ale terorismului internațional
în ansamblul său și numeroasele sale aspecte particulare permite identificarea
următoarelor categorii ale cadrului de amenințare existent în ceea ce privește aviația
civilă:
a) Deturnarea avioanelor pentru reținerea / schimbul de ostateci
Pasagerii aflați la bordul unui avion sunt țintele principale ale acestei categorii
de acțiuni. Scopul exprimat este acela de a realiza un efect politic, propagandistic
și psihologic (manifestarea forței și a prezenței, presiunea structurilor de stat și a
opiniei publice, atragerea atenției maxime, respectarea condițiilor și cerințelor).
Un act clasic de teroare, exprimat sub forma reținerii forțate a pasagerilor la
bordul unei aeronave și a unei amenințări demonstrative pentru viața lor, reprezintă
o dilemă politică și moral-psihologică practic imposibil de rezolvat pentru un stat
care se confruntă cu necesitățile de a suprima terorismul și salvarea viații ostaticilor,
ca sarcini diametral opuse.
20

Nick Paton Walsh. «Russia blames Chechen sisters for suicide bombings.” The Guardian, (April 22, 2005)
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Ca mijloc eficient de presiune, această formă de teroare oferă teroriștilor o
amploare nișă de oportunitate, prin care aceștia sunt în măsură să-și atingă obiectivele.
Un exemplu este incidentul din noiembrie 1991, când un grup condus de
Shamil Basayev a confiscat un avion Aeroflot Tupolev-154 pe aeroportul Mineralniye
Vody și l-a deturnat în Turcia, stabilind ca o condiție prealabilă eliberării ostaticilor
anularea stării de urgență care fusese impusă de guvernul rus în Republica Autonomă
Cecenă-Inguș.
b) Deturnarea aeronavelor în scopul asigurării deplasării teroriștilor
Avionul, ca mijloc de transport, este obiectivul principal al acestei categorii
de acțiuni, pasagerii acționând ca un factor suplimentar care sporește garanțiile de
siguranță pentru teroriști.
Obiectivul este de a asigura circulația teroriștilor dintr-un teritoriu pe care sunt
restricționați sau le este interzis să îl părăsească dintr-un anumit motiv, către un
alt punct geografic.
În această categorie intră și cele șapte acte de confiscare a avioanelor de
pasageri care au fost comise în URSS numai în 1990, în încercarea unor cetățeni de
a părăsi țara din motive personale, politice sau economice.
c) Deturnarea în vederea anihilării / distrugerii aeronavei
Utilizarea unei aeronave ca armă pentru atingerea unei ținte selectate anterior
este un obiectiv principal al acestei categorii de acțiuni. Pasagerii acționează ca un
factor, asigurându-se că un nivel suplimentar de pagube va rezulta în final, ca urmare
a atacului.
Scopul în sine este acela de a provoca daune materiale directe unui adversar,
în combinație cu daunele politice și psihologice colaterale. Această categorie de
acțiuni este direct atribuită parametrilor războiului asimetric.
Atacul mega-terorist culminant în această categorie a fost capturarea a patru
avioane de pasageri pe 11 septembrie 2001 și utilizarea ulterioară a acestora ca
rachete de croazieră împotriva țintelor din Washington, D.C. și New York City.
Trebuie remarcat faptul că, în pofida măsurilor sporite de siguranță din
aeroporturi și a introducerii tehnologiilor adecvate, amenințarea acestei utilizări
absolute a terorismului aviatic nu scade, ci crește.
O mărturie elocventă este reprezentată de informațiile care s-au adunat despre
încercările operanților din Al Qaeda cu privire la tehnicile inovatoare de confiscare și
deturnare a avioanelor, cu scopul de a realiza în practică o formă de kamikaze (avion
ca vehicul de livrare, pilot sinucigaș ca unitate de orientare).21
d) Acțiuni directe împotriva aeronavelor
Atât avioanele, cât și pasagerii / echipajul aflat la bord sunt ținte ale acestei
categorii de atacuri, al căror scop este distrugerea unei aeronave în aer și anihilarea
pasagerilor, pentru a provoca daune materiale, politice și psihologice.
21

Rohan Gunaratna, “Al-Qaeda Adapts to Disruption,” Jane’s Intelligence Review (February 2004).
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În practică, teroriștii preferă utilizarea dispozitivelor explozive improvizate
și a sistemelor de apărare aeriană man-portabile cum ar fi lansatoare de grenade cu
rachete cu umăr, rachete ghidate anti-tanc .
Dispozitivele explozive improvizate cu cronometre sau mecanismele
barometrice de detonare, s-au dovedit a fi mijloace eficiente de distrugere a
aeronavelor în anii 1980.
Ca urmare a utilizării unor astfel de explozibili, în special, teroriștii au reușit să
distrugă avioanele și pasagerii / echipajele din Pan American Flight 103 (Lockerbie,
Scoția, decembrie 1988, 271 de victime) și zborul franțuzesc UTA 722.
A existat, de asemenea, o încercare de acest tip de terorism la bordul unui
Boeing-747 din Israel (Londra, 1986), în care un explozibil a fost plasat în mod
deliberat de către teroristul Nizar al-Hindaui în bagajele soției sale, fără să o anunțe.
În zilele noastre, dificultatea de a plasa mijloacele de distrugere direct la
bordul unui transportul aerian, datorită intensificării măsurilor tehnice de securitate,
a fost eludată de un factor fundamental nou, sub forma unor astfel de arme, cum ar fi
sistemul de apărare aeriană portabilă.
e) Acțiuni directe împotriva infrastructurii terestre din aeroporturi
Obiectivul acestei categorii de atacuri teroriste este infrastructura de bază a
aviației civile. Scopul este de a provoca pagube materiale, politice și psihologice și
de a reafirma starea de război.
Infrastructura tehnică statică (terminalele de pasageri și mărfuri, hangare,
rezervoare de combustibil, radar de trafic aerian și alte facilități), precum și aeronavele
de la sol, rămân ținte vulnerabile pentru un asalt în scopul preluării sau distrugerii.
Acest element al cadrului amenințării teroriste este larg răspândit. Confirmarea
se găsește în două episoade operaționale selective în contextul războaielor civile din
Sri Lanka și Columbia.
La 24 iulie 2001, un grup de combatanți sinucigași de la organizația insurgentă
/ teroristă Liberation Tigers of Tamil-Eelam (LTTE) a efectuat un atac surpriză sub
acoperirea întunericului, pe aeroportul internațional și asupra aeroportului militar
adiacent din capitala Sri Lanka, Colombo.22
Ca rezultat al unei bătălii serioase de șapte ore, au fost distruse trei aeronave
de pasageri Airbus (2 A-330 și 1 A-340) aparținând companiilor Sri Lanka Airlines,
precum și șase aeronave și două elicoptere ale forțelor aeriene din Sri Lanka, și alte
trei aeronave Airbus au fost deteriorate.
În plus, o clădire a terminalului de pasageri a fost distrusă, iar o centrală
electrică și două tancuri de stocare a combustibilului au fost arse.
În februarie 2004, forțele de securitate din Columbia au detectat și defuseze
patru baloane de gaze încărcate cu explozivi și un dispozitiv de control de la distanță,
care au fost ascunse de un grup subversiv al organizației insurgente / teroriste
22

http://www.zf.ro - accesat la data de 18/06.-ora 17,00
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Revolutionary Armed Forces of Columbia (FARC) de pe un drum alături de o pistă
de pe aeroportul din Valdupar.
Teroriștii plănuiau să lanseze dispozitivele lor în așteptarea sosirii lui Alvaro
Uribe, Președintele Columbiei.
Impactul avarierii aviației civile pe teren este o metodă aflată la îndemâna
marilor grupe armate și poate fi aplicată nu numai infrastructurii, ci și pasagerilor și
personalului.
f) Categorii de atacuri asimilate actelor teroriste
Această categorie nu se referă la acte cu caracter terorist specific, ci și la acte
care, prin parametrii lor (caracterul criminal) sau consecințele lor imediate și pe
termen lung, sunt compatibile cu terorismul.
Obiectivele acestei categorii de acțiuni sunt în mare parte avioanele și, mai rar,
pasagerii, echipajul și infrastructura de bază a aviației civile. Obiectivele sale sunt
diferite de intenția de a reprezenta o amenințare directă sau indirectă la bordul unui
avion și sunt motivate în mod diferit. Acestea includ:
- Utilizarea aviației civile de către reprezentanți ai terorismului internațional
pentru transport (adică generarea de sprijin indirect al activității teroriste);
- Utilizarea aviației civile de către organizațiile crimei organizate transnaționale,
ca mijloc de desfășurare a activităților ilegale;
- Acțiuni forțate la bordul avioanelor pe baza comportamentului social sau
psihic deviant al pasagerilor sau grupurilor de pasageri individuali.
Participanții la terorismul internațional la toate nivelurile folosesc adesea
aviația civilă pentru scopul propus: transportul.
Aviația civilă este cel mai rapid și mai convenabil mijloc de tranzit ascuns pe
baza documentelor de călătorie legale sau false, mai ales atunci când se dorește să se
acopere distanțe considerabile într-un timp scurt.De reținut că avioanele și pasagerii
nu sunt supuși pericolului în acest caz; Pericolul se realizează pe teritoriile destinației
(sau ale altor țări), care sunt ținte ale operațiunilor teroriste. Există, de asemenea, o
probabilitate ca aviația civilă să fie utilizată ca mijloc de transport al documentelor
operaționale, materiale de propagandă și, într-o măsură mai mică, arme, muniții,
explozivi, și substanțe radioactive și otrăvitoare (deși acestea din urmă sunt mai
probabile transportate prin aviație cargo).
Un alt aspect, deși mai puțin răspândit, este utilizarea aeronavelor civile ca
mijloc de a aduce teroriști și ostatici către un anumit punct geografic, după comiterea
unui act de teroare dincolo de sfera aviației civile (exemplu: episodul de luare ca
ostatici a unui grup de elevi în Republica Autonomă Nord-Ossetiană a Rusiei de
către o bandă condusă de Paul Yakshiyants în 1988).
Convergența activă actuală a terorismului internațional și organizarea
transnațională a criminalității, este un factor relativ nou în sfera amenințărilor
indirecte la securitatea aviației. Trebuie remarcat faptul că aviația civilă este o sferă
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obiectivă de interes pentru entitățile criminale care se ocupă de activități precum
migrația ilegală, traficul de droguri, spălarea banilor, armele de contrabandă,
contrabandă cu muniție, trafic de opere de artă etc.
O parte din operațiunile și mișcările organizațiilor criminale se efectuează cu
zborurile regulate de pasageri, în cadrul transportului de pasageri și mărfuri obișnuite,
se desfășoară sub acoperirea atât a documentelor legale, cât și a documentelor false.
Deviația comportamentului social din partea persoanelor sau a grupurilor la
bordul avioanelor poate în anumite circumstanțe, să creeze condiții care pot provoca
un dezastru al aviației sau pot pune în pericol viața pasagerilor. Acestea sunt în primul
rând acte de huliganism cauzate sau agravate de intoxicații alcoolice sau narcotice.
Categorii specifice de pasageri - fani ai echipelor de fotbal sau grupuri de muzică,
grupuri de turism pentru tineri, echipaje de bărci de pescuit etc. - reprezintă o sursă
de pericol sporit.
Acțiunile la bordul unei aeronave efectuate de pasageri cu boli mintale
reprezintă a pericol pentru viața pasagerilor. Într-un caz, un cetățean italian bolnav,
mintal, Stefano Sabarini, care s-a proclamat el însuși fondatorul unei noi religii, a
fost capturat în martie 1999 cu Air France Airbus A-320 cu destinația Paris de la
Marcel și din nou în noiembrie 2002 Alitalia Airbus A-320 cu destinația Paris de la
Bologna.23

4. Cadrul legislativ și instituțional pentru prevenirea și
combaterea terorismului aviatic
Belgia a fost prima țară care a introdus în legislație reglementarea „clauzei
atentatului”, și a implementat un cadru legislativ specific, structurând un plan de
măsuri de prevenire și combatere a terorismului.
Prin adoptarea acestor măsuri, autorii acțiunilor teroriste precum și a celor cu
consecința asasinării politicienilor, au devenit extrădabili.
Odată cu introducerea de către ONU a terorismului în lista crimelor
transfrontaliere, a fost facilitată comunicarea internațională pe această temă,
rezultatul concretizându-se în crearea unor organisme internaționale de luptă
împotriva terorismului și în adoptarea unor reglementări unitare, materializate în
convenții internaționale;
- Convenţia asupra infracţiunilor şi altor acte comise la bordul aeronavelor
(Tokio, 14 septembrie 1963); 2 / 12;
- Rezoluţia nr. 2551, din 12 decembrie 1969, intitulată „Deturnarea forţată a
aeronavelor civile în zbor”;
- Rezoluţia nr. 2645 a O.N.U., din 30 noiembrie 1970;
- Convenţia privind incriminarea deturnărilor de aeronave (Haga, 16 decembrie
23

Aras, World War Four, 556.
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1970);
- Convenţia privind incriminarea actelor săvârşite împotriva siguranţei
aeronavelor (Montreal, 23 septembrie 1971);
- Convenţia împotriva luării de ostatici (New York, 17 decembrie 1979); •
Rezoluţia nr. 34/ 145 a Adunării Generale a O.N.U. – adoptată la 17 decembrie 1979,
condamnă fără echivoc toate actele de terorism internaţional care pun în pericol sau
suprimă vieţi umane ori ating libertăţi fundamentale;
- Protocolul privind incriminarea actelor de violenţă săvârşite pe aeroporturi
ce servesc traficului internaţional, complementar Convenţiei privind incriminarea
actelor săvârşite împotriva siguranţei aeronavelor (Montreal, 24 februarie 1988);
- Convenţia privind marcarea explozibililor plastici în scopul detectării
(Montreal, 1 martie 1991);
- Rezoluţia nr. 46/ 51 a Adunării Generale a O.N.U., din decembrie 1991;
- Convenţia O.N.U. privind incriminarea atentatelor teroriste cu bombă (New
York, 15 decembrie 1997);
Exemplele pot continua, documentele enumerate mai sus fiind susținute și
completate totodată de tratatele, protocoalele și convențiile internaționale conexe.
O abordare globală a fenomenului s-a realizat și prin Strategia mondială
antiteroristă şi Planul de acţiune al celor 192 de state membre – adoptată în cadrul
O.N.U., la 8 septembrie 2006.
De la nivel global, reglementările și-au transferat efectele la nivel național,
statele membre ONU respectuv U.E. fiind invitate spre înglobarea regulilor
internaționale, în legislația proprie.
S-a încercat astfel crearea unui cadrul care să permită fidelizarea acțiunilor
de anticipare, prevenire, combatere a terorismului și a consecințelor actelor teroriste.
România s-a aliniat tendinței stabilite de reglementările internaționale,
procedând la introducerea acestora în legislația națională .
Prevenirea şi combaterea terorismului se realizează în conformitate cu
prevederile convenţiilor internaţionale privind reprimarea terorismului, la care
România este parte, precum şi cu respectarea legislaţiei internaţionale şi a legislaţiei
interne cu privire la drepturile omului.24
Anii ‚90 reprezintă startul acestor acțiuni la nivelul României, primele acte
normative emise în acest sens fiind Legea 51/1991 privind siguranţa naţională a
României, prin care terorismul este încadrat în categoria ameninţărilor la adresa
securităţii naţionale și Legea 14 / 1992 – privind organizarea şi funcţionarea SRI,
prevenirea şi combaterea prin care prevedirea și combatrea terorismului devie o
responsabilitate directă a acestei structuri.
Evoluția normelor de siguranță și securitate a aeronavelor după 9 / 11 a
adus cu sine necesitatea actualizării cadrului normativ național, impunându-se
actualizarea normelor existente deja, astfel:
24

https://www.sri.ro/fisiere/studii/cadrullegislativ.pdf
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- 2001 - SRI a fost desemnat, prin hotărâre a CSAT, autoritate naţională în
domeniul antiterorism;
- 2002 – CSAT a aprobat Strategia Naţională de Prevenire şi Combatere a
Terorismului, document doctrinar care stabileşte priorităţile strategice ale României
în domeniu.
- 2002 – a fost creat, pe baza Strategiei, Sistemul Naţional de Prevenire şi
Combatere a Terorismului, care include 21 de autorităţi şi instituţii publice cu
responsabilităţi în domeniu, şi al cărui coordonator tehnic este SRI; Regulile de
funcţionare curentă a SNPCT sunt prevăzute într-un Protocol general de organizare şi
funcţionare, care stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile generale fiecărui membru.
Subsecvent, între SRI – ca autoritate naţională – şi celelalte instituţii membre ale
SNPCT, au fost încheiate protocoale de cooperare bilaterală care reglementează
aspecte practice ale activităţilor specifice.
- 2004 – a fost aprobat, prin decizia CSAT, Sistemul Naţional de Alertă
Teroristă;
- 2004 – Parlamentul României a aprobat Legea nr. 535 privind prevenirea şi
combaterea terorismului;
- 2005 – a fost înfiinţat Centrul de Coordonare Operativă Antiteroristă,
structură a SRI prin care se asigură coordonarea tehnică a SNPCT;
- 2006 – CSAT a aprobat Metodologia de organizare şi executare a intervenţiei
contrateroriste, care stabileşte procedurile concrete de gestionare a unei situaţii de
criză teroristă);
- 2007 – CSAT a aprobat Strategia de comunicare şi diseminare a informaţiilor
pentru prevenirea şi limitarea efectelor unei situaţii de risc terorist sau criză teroristă;
- 2008 – a fost actualizat Protocolul general de organizare şi funcţionare a
SNPCT;
- 2008 – SRI a fost desemnat – prin Legea nr. 146/ 2008 pentru aderarea
României la Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul
Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos
şi Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în
vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale,
semnat la Prüm, 27 mai 2005 - autoritate competentă pentru implementarea
Tratatului PRUM, respectiv punct naţional de contact pentru schimb de informaţii 7 /
12 în prevenirea infracţiunilor de terorism şi punct naţional de contact şi coordonare
pentru însoţitorii înarmaţi la bordul aeronavelor.
Documentul centralizator la nivel național este Strategia de securitate națională
a României, document care are ca punct de plecare parteneriatul din România și
NATO respectiv U.E.
Instrumentele și reglementările juridice au jucat un rol esențial în permiterea și
accelerând dezvoltarea și globalizarea aviației civile. În special contextul securității
aviatice, cadrul juridic și de reglementare internațional (LRF) au contribuit la

144

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(38)/2019

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
conducerea luptei împotriva terorismului aviatic printr-o componentă dublă a
procesului legislativ: elaborarea legilor și reglementările. 25
Anumite apecte ale cadrului creat definesc principiile comune care
reglementează dezvoltarea și îmbunătățirea securității aviației civile. Fiind părți
ale Convenția de la Chicago 1944, toate statele membre trebuie să îndeplinească
cerințele ICAO.
Ele trebuie să își asume faptul că se respectă și se pun în aplicare standardele
stabilite de ICAO.
Elementul legislativ al LRF are în vedere Convenția de la Chicago privind
aviația civilă internațională din 1944, care a creat, OACI, precum și toate cele șapte
convenții și protocoale ulterioare legate de aceasta Securitatea aeriană adoptată
ulterior.
Fundamentul cadrului constă în legile interne cerute de Convenția de la
Chicago din 1944.
Convenția de la Chicago din 1944, art. 37 stipulează că „fiecare stat contractant
trebuie să colaboreze pentru a asigura un grad de uniformitate practic în materie
de reglementări, standarde, proceduri și organizare în ceea ce privește avioanele,
personalul, căile aeriene și serviciile auxiliare.
În ceea ce privește aviația civilă, obiectivul principal al acestor legi este de a
crea un nivel de standardizare pentru desfășurarea în condiții de siguranță și ordonare
a serviciilor de transport aerian internațional.26
Este suficient să spunem că legislația este exploatată prea puțin în raport de
ICAO deoarece, de îndată ce au fost adoptate, legile sunt modificate doar în mod
tipic pentru a răspunde problemelor globale.
Componenta de reglementare a LRF este un subset de elemente juridice și se
referă la elaborarea politicilor și la scrierea de reguli și reglementări din perspectiva
OACI, aceste norme corespunzând standardelor și practicilor recomandate (SARP)
sau standardelor și practicilor recomandate pentru securitate (SARPS)
Încorporat progresiv în Convenția de la Chicago din 1944 prin anexa 17, care
a fost introdusă pentru prima oară în 1974, spre deosebire de componenta legislativă,
procesul de redactare sau modificare a regulamentelor este rapid și este folosit mai
frecvent în țări tangibile, care susțin aplicarea legilor.27
Mulți dintre criticii ICAO au sugerat că organizația a avut tendința de a
răspunde reactiv la atacurile teroriste. Cu toate acestea, unele dintre aceste
atacuri au fost mai multe devastatoare decât altele.
Câteva dintre aceste atacuri devastatoare au devenit evenimente catalitice
din cauza impactului pe care l-au avut, spre deosebire de modul in care acestea se
desfășurau sau de numărul victimelor pe care le-au revendicat.
Următoarele exemple demonstrează că ICAO a fost un instrument juridice
25
26
27

ICAO, “Manual on the Regulation of International Air Transport” (Doc. 9626), 2nd ed. 2004, 1.1-1
Chicago Convention 1944, Preamble
ICAO, “Manual on Regulation,” 2016
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eficient fiind introdus într-o reacție la atacurile teroriste catalitice:
(1) Deturnarea lui El Al zborul 426 din 23 iulie 1968 a dus la ratificarea mult
așteptată în anul 1963 a Convenției de la Tokyo, privind infracțiunile și alte acte
nelegale comise la bord avioanelor, precum și adoptarea rapidă a Convenției de la
Haga pentru suprimarea confiscării ilegale a aeronavelor în 1970;
(2) O serie de cinci deturnări realizate de Frontul Popular pentru Eliberarea
și 9 septembrie 1970 (o operațiune numită duminică Skyjack) a condus la adoptarea
Convenției de la Montreal din 1971 pentru suprimarea actelor ilegale împotriva
siguranța aviației civile,
(3) Atacurile simultane comise asupra Romei și al Vienei la 27 decembrie
1985 au condus la adoptarea, în 1988, a Protocolul de la Montréal pentru suprimarea
actelor ilegale de violență în aeroporturi;
(4) Efectuarea de acte de sabotaj - Sistemul de securitate a fost surprins când
un avion a fost pentru prima dată deturnat pentru extorcare politică fiind suprins
nepregătit când un avion a fost atacat de asaltul unei echipe teroriste care ardea arme
automate; când teroriștii, care au venit ca pasageri, și-au strâns bagajele de pe centura
de transport, au scos arme din valize și au strâns mulțimea în sala de sosire, când
o bombă trimisă prin poștă a explodat într-o navă de marfă a avionului în mijlocul
zborului,când o bombă a fost adusă la bord de un pasager, și așa mai departe.28
Prima acțiune luată în vederea îndeplinirii cerinței statistice privind terorismul
aviației a fost de a obține statistici globale specifice privind terorismul aviatic.
Sa considerat necesar să se construiască o nouă bază de date privind terorismul
aviatic, pe baza listelor menționate mai sus, deoarece fiecare dintre aceste liste era
considerată incompletă și majoritatea nu se concentrau asupra atacurilor teroriste
aviatice actuale.
Amalgamarea și consolidarea acestora a fost un pas logic spre rezolvarea
problemelor menționate anterior.

5. Dinamica actuală a terorismului aviatic
Având în vedere exemplele discutate mai sus, nu este o simplă întâmplare
că cele mai mari atacuri teroriste pe care le-a văzut vreodată lumea - atacurile din
11 septembrie asupra New York-ului și Washingtonului - au fost săvârșite prin
deturnarea avioanelor civile.
Pentru prima dată, avioanele au fost conduse de piloți kamikaze. În loc să
fie angajate ca pârghie pentru negocieri sau ca o platformă pentru a înainta cereri,
avioanele au fost folosite ca arme (de fapt, rachete de croazieră cu echipaj uman)
Ariel Merari, “Attacks on Civil Aviation: Trends and Lessons,” chap. 2 in Aviation Terrorism and Security, eds
Paul Wilkinson and Brian M. Jenkins (London: Frank Cass, 1999), 24. See also Jin-Tai Choi, Aviation Terrorism:
Historical Survey, Perspectives and Responses (New York: St. Martin, 1994)
28
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concepute pentru a atinge ținte specifice.
Înlocuirea unei clase de arme indisponibile cu alte mijloace disponibile este
unul dintre principiile fundamentale ale războiului asimetric.
Între timp, refuzul negocierilor sau elaborarea de cereri pe fundalul
operațiunilor de luptă este o sumarizare elocventă a stării de război total. Acest fapt
a dat multor experți să considere 11 septembrie 2001 ca data de începere a celui de-al
Patrulea Război Mondial.
Terorismul actual, atunci când este privit ca un anumit tip de război, se
exprimă din ce în ce mai mult în forme noi, atribuibile civilizației militare, asimetriile
economice, financiare și culturale apărând atunci când în conflictul global sunt
implicate atât societăți postindustriale cât și tradiționale.
Este vorba în fapt despre incapacitatea practică de a suporta o confruntare
directă cu forțele militare regulate ale țărilor dezvoltate, incapacitate care împinge
actorii non-statali în direcția unor abordări operaționale neconvenționale (adică
teroriste).
Atacul de la Paris și consecințele sale
Cu francezii și mulți alții din întreaga lume încă în stare de șoc după atacurile
teroriste de la Paris din 13 noiembrie, președintele francez Francois Hollande a
declarat într-un discurs în fața celor două camere ale Parlamentului că Franța este în
război și a anunțat o serie de politici pentru lupta împotriva terorismului.
Atacurile au relevat măsura în care situația din Siria, criza imigrației în Europa
și terorismul internațional sunt interconectate. Repercusiunile atacurilor au fost la
fel de profunde.
Atacurile de la Paris au pus serios în discuție continuitatea Acordului Schengen,
care a eliminat controlul la frontierele din Europa acesta fiind efectiv suspendat în
multe locuri. Franța a restabilit controlul la frontiere, la fel ca și Suedia, Germania și
Slovenia. Ungaria a construit un gard pentru a-și proteja granița cu Serbia, care nu
este membră a tratatului. Până în prezent, aceste acțiuni au loc în cadrul Schengen,
ceea ce a permis reintroducerea temporară a controalelor la frontiere în situații de
urgență.
Marea întrebare este dacă Schengen va fi desființat oficial sau dacă țările vor
începe să renunțe la el. Conceptul unei Europe fără frontiere a devenit o vulnerabilitate
pentru strategiile de apărare ale guvernelor.
Ca o primă reacție, guvernele europene ar putea adopta măsuri pentru
îmbunătățirea schimbului de informații și pentru intensificarea cooperării între
forțele de securitate din Europa, încercând în același timp să păstreze acordul.
Dar viitorul Schengen este în cele din urmă în mâinile alegătorilor europeni.
Dacă sentimentul popular se va opune Schengenului, guvernele moderate sau, după următorul ciclu electoral, guvernele naționaliste - s-ar putea retrage din
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acord.

Atacurile de la Paris ar putea accelera creșterea influenței partidelor
naționaliste din Europa. În diferite grade, cele două părți critică politicile europene
privind migrația și, î
n cazul Frontului Național, statutul de membru al Franței în zona euro.
De asemenea, atacul de la Paris va îngreuna activitatea Comisie Europene de
realizare a planului de relocare a refugiaților de pe întreg continentul.
Atacurile din 13 noiembrie au forțat țările din coaliția occidentală, în special
Franța și Regatul Unit, să-și reevalueze rapid abordarea privind securitatea,
răspunsurile la amenințare și politicile interne și externe în vigoare. Atacurile au
adus în prim plan controversatul dosar UE cu numele pasagerilor (PNR), care ar
obliga companiile aeriene să împărtășească datele pasagerilor cu privire la zborurile
care intră sau părăsesc spațiul aerian european cu țările UE.
Franța, Marea Britanie și Germania au cerut de mult timp UE să pună în
aplicare un sistem similar celui pe care îl desfășoară în prezent cu Australia, Canada
și SUA, dar legislația a fost blocată de Curtea Europeană de Justiție (CEJ) și un
număr de deputațe europeni din motive de confidențialitate. Cu toate acestea, după
atacul Charlie Hebdo, Comisia Europeană, în martie 2015, și-a anunțat sprijinul
pentru această politică.
O serie de aspecte controversate rămân totuși, iar schema, dacă este aprobată,
va dura cel puțin un an înainte de a putea fi aplicată pe deplin în legislațiile naționale.
Impactul atacurilor și măsurile de securitate anunțate în urma lor, în special
urgența prelungită au afectat acut turismul care reprezintă 7% din PIB-ul Franței și
economia în ansamblu din sezonul de Craciun.
Banca Franței a estimat, la 2 decembrie, că atacurile vor reduce probabil
creșterea PIB-ului cu 0,1% în al patrulea trimestru al anului 2015. Companiile
aeriene și industria turismului au înregistrat, de asemenea, o scădere accentuată
raportând o scădere cu 40% față de cifrele din 2014.
Traficul aerian a scăzut cu 6% în a doua jumătate a lunii noiembrie comparativ
cu anul precedent, și o scădere de 28% a rezervărilor pentru zborurile internaționale
către Paris au fost înregistrate la o lună după atac.
Acest lucru a avut impact asupra economiei turismului în primul trimestru
al anului 2016.
Controalele și verificările mai stricte la centrele de transport, la zboruri și la
frontiere se vor transforma în întârzieri la punctele de intrare, perturbând eventual
planurile de călătorie și continuitatea activității, precum și comerțul transfrontalier,
în special la granița franco-belgiană. Starea de urgență presupune, de asemenea,
posibilitatea de a restricționa circulația, evacuările și anularea în ultimul minut a
zborurilor, concertelor și programelor sportive în cazul unei amenințări reale sau al
unei alerte false.
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Concluzii și recomandări
Prea multă rigiditate poate fi totuși lipsită de beneficii. Există încă tendința
de a concentra eforturile de siguranță asupra respectării reglementărilor existente.
Cu toate acestea, deoarece regulamentele tind să ia timp pentru a reflecta gradul de
conștientizare a noilor vulnerabilități, acest lucru poate duce la trecerea în revistă a
amenințărilor în curs de evoluție, afectarea pregătirii pentru contracararea efectelor.
Companiile ar trebui să se gândească la atacatori, nu la apărători. Cel mai bun
mod de a se pregăti pentru atacurile de mâine, mai degrabă decât de a împiedica
repetarea de ieri, este să gândești ca un atacator.
În domeniul cibernetic, o mare parte din industrie ar putea încă să facă mult
mai mult pentru a lucra cu „hackerii albi”, care îi pot ajuta să identifice și să-și
reconstituie înțelegerea vulnerabilităților.
În spațiul fizic, ponderea mai mare o au experiențele și nu scenariile. Adesea,
răspunsul la un atac este schimbarea procedurilor de securitate într-un mod care doar
schimbă vulnerabilitatea. Adăugarea unui alt punct de control de securitate nu ajută
dacă se creează cozi înaintea punctului de control care sunt vulnerabile la un atac de
tip Istanbul sau Bruxelles.
Cooperarea cu privire la preocupările legate de securitate, în domeniul fizic și
cibernetic, face ca toată lumea să fie mai puternică. Firmele private trebuie să evite
să-și vadă propria rezistență împotriva atacurilor ca o sursă de avantaj comparativ.
Deși actorii din aviație sunt de obicei conștienți de necesitatea de a împărtăși
descoperirile lor cu privire la vulnerabilitățile necunoscute anterior și la cele mai
bune practici pentru a le aborda, în special în domeniul cibernetic, există totuși
necesitatea unor mecanisme mai bune pentru a facilita această colaborare.
Trebuie să regândim securitatea frontierelor pentru epoca digitală. Deși
atacurile pot fi montate din ce în ce mai mult de la distanță, siguranța aviației se
îmbunătățește în continuare prin cunoașterea mai bună a pasagerilor - iar abordarea
curentă a mișcării transfrontaliere este decisivă.
S-ar putea face mult mai mult pentru a gestiona riscurile, creând, de
asemenea, o experiență de călătorie fără probleme, facilitând ceea ce unii au creat
un „program de călătorie la nivel mondial de încredere” pentru a accelera mișcările
transfrontaliere sigure, stabilind standarde privind partajarea și utilizarea datelor:
controlul transfrontalier - de exemplu, asigurarea rapidă și universală de semnalizare
a documentelor de călătorie raportate ca pierdute sau furate.
Industria călătoriilor, în general, și industria aviatică, în special, se află la un
punct de cotitură. Dat fiind că preocupările legate de securitate se intensifică, securitatea
zborului depinde tot mai mult de dialogurile intersectoriale și multistakeholder
și de colaborarea interstatală și interinstituțională, pentru a identifica și înlătura
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vulnerabilitățile comune.
Îmbunătățirea sistemului de securitate al transportului aerian ar include întărirea
procedurilor privind achiziționarea de bilete de avion și înregistrarea și controlul
pasagerilor și a mărfurilor pentru a exclude aducerea persoanelor și articolelor la
bord care ar putea reprezenta chiar și cea mai mică amenințare la adresa siguranței
pasagerilor. Ar implica, de asemenea, creșterea standardelor tehnice de control și
securitate, formând exclusivitate în zonele de securitate în jurul aeroporturilor și
îmbunătățirea pregătirii pentru toți angajații serviciului de securitate.
Introducerea măsurilor preventive menite să prevină actele de teroare. Asta
ar includ crearea de baze de date privind pasagerii potențial periculoși; Mai Mult
pre-screening-ul strict pentru membrii organizațiilor politice radicale, religioși sectă,
grupuri criminale, cei care sunt deja sau sunt susceptibili de a deveni intoxicați,
cei calificați în luptă mână-mână, etc .; Și o examinare mai aprofundată a zborului
echipajele și personalul tehnic angajat de companiile aeriene.
Coordonarea eforturilor și extinderea interacțiunii dintre organismele aviatice
civile și serviciile de securitate de stat ar implica realizarea unor legături mai strânse
între companiile aeriene și autoritățile aviației civile și forțele armate, serviciile
speciale și secrete, organele de drept, imigrația și agențiile vamale în cadrul respectiv
de combatere a terorismului internațional și a crimei organizate.
Convențiile actuale nu sunt suficiente pentru a coordona în mod corespunzător
acțiunile combatere a amenințărilor teroriste asupra aviației civile.
Extinderea și aprofundarea interacțiunii dintre structurile profesionale
relevante la nivel regional și internațional ar include randamentul organizațional,
financiar și tehnic pentru a separa statele care se află în zone de risc sporit în ceea ce
privește transportul aerian și operațiunile de trafic.
Punerea în aplicare a acestor sugestii este dificilă nu numai din punct de
vedere organizațional și financiar, dar și politic, moral și etic. Prelevarea de
amprente digitale și scanarea retinelor pasagerilor liniilor aeriene, folosirea de
militari înarmați la zboruri, sunt în întregime nefavorabile principiilor democrației
libertatății individuale.
Aceste lucruri pot fi pur și simplu adăugate la lista numeroaselor consecințe
negative ale fenomenului terorismului internațional. În concluzie, ajungem în final la
o concluzie pesimistă: terorismul va exista atât timp cât omenirea o face iar traiectoria
sa este în prezent în ascensiune. Prin urmare, problema securității transportului aerian
este mai critică decât oricând.
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ORDINEA PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ
NAŢIONALĂ ÎN STATUL DE DREPT
CONTEXTUL EUROPEAN
PUBLIC ORDER AND NATIONAL
SECURITY IN THE RIGHT OF LAW
EUROPEAN CONTEXT
Irina Petronela ȘARGU1

Abstract
The integration into Euro-Atlantic structures, gave to Romania an
increasing responsibility on the prevention and combating of the criminal
phenomenon, in designing and implementing the public policy strategy
The harmonization of the internal legislative package and the alignment
with the European regulations it is a sine qua non of the conjugated struggle
in preventing and fighting against organized crime, but most importantly, it is
the essential intuitive element in anticipation of the methods used by criminal
groups to circumvent the law.

Keywords: public policy strategy; national security; organized crime;

I. Definirea conceptului

D

efinirea conceptelor de ordine publică şi siguranță naţională a fost
marcată de schimbările de paradigmă, rezultat al transformării continue
a cadrului legislativ intern şi internaţional.
Odată cu aderarea la structurile euroatlantice, s-au creat premizele unei
1

Doctorand la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
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adaptări rapide la contextul socio-politico-economic, determinând schimbări în
structura şi modul de funcţionare a instituţiilor statului, care trebuie să fie capabile
să răspundă noilor provocări şi ameninţări.
Modificările geopolitice de amploare, aşa cum este globalizarea, aduc în
discuţie crearea de standarde clare pentru pentru sistemul de securitate naţională
datorită nevoii de a face faţă fenomenelor criminale în continuă evoluţie. Terorismul
internaţional, proliferarea armelor de distrugere în masă, reţele de crimă organizată
sunt deja teme clasice ale criminalităţii. Odată cu dezvoltarea capacităţii de asigurare
a ordinii publice, structurile infracţionale s-au adaptat cu rapiditate, găsind noi
breşe în sistemele de siguranţă naţională. Astfel, asistăm astăzi la o exacerbare a
fenomenului corupţiei, a spălării banilor, a fraudelor bancare, dar mai ales asistăm la
un fenomen ce poate paraliza evoluţia unei întregi naţiuni: coruperea la scară largă
a clasei politice.
Așadar, pe lângă pericolele fizice majore ca rezultat al criminalităţii violente
în continuă creştere dealtfel, societatea românească se confruntă cu o avalanşă de
infracţiuni atribuite aşa ziselor „gulere albe”.
Acestea au dovedit o perseverență ieşită din comun în evoluţia lor, inventând
în permanență noi metode de a eluda sistemul judiciar.
Odată cu deschiderea frontierelor și aplicarea regimului liberei circulații a
cetățenilor, România a căpătat statutul de ţară de tranzit, iniţial, apoi de piaţă şi ţară
de destinaţie pentru formele de criminalitate organizată. 2
S-a creat astfel un cerc vicios, prin adaptarea mediului infracţional intern la
tendinţele pe plan global, grupările de crimă organizată putând accede la resurse ce
depăşesc din punct de vedere material şi intelectual graniţele naţionale.
Însă, este necesar a se avea în vedere următorul aspect: atât de mult s-a pus
presiune pe sistemul menit să menţină ordinea publică în toată accepțiunea sa,
încât, în lipsa unei flexibilităţi legislative care să permită instituţiilor de siguranţă
naţională îndeplinirea misiunilor fără violarea drepturilor civile, legile de organizare
şi funcţionare a serviciilor de informaţii sau de gestionare a situaţiilor de urgenţă,
adoptate sub presiunea evenimentelor din 1990-1991, prezintă un caracter învechit.
Definirea siguranței naţionale a cunoscut o evoluţie direct proporţională cu
schimbările geopolitice, socio-economice şi de abordare a conflictelor din punct de
vedere militar, raportându-se inevitabil la fenomenul globalizării. Pe măsură ce tot
mai multe state au aderat la structurile euro-atlantice, s-a conturat un concept comun
cu privire la ce înseamnă ordine publică şi siguranţă naţională, fiind integrat de jure
în conceptul de securitate naţională.
În accepțiunea ONU, “există securitate atunci când statele estimează că
pericolul de a suferi un atac militar, presiuni politice sau constrângeri economice
este nul şi că ele pot, ca urmare, să-şi urmeze liber dezvoltarea”. 3
2
3

Strategia naţională de ordine publică 2010 - 2013
Conceptions de la sécurité, “Désarmement”, nr.14, Nations Unies, New York, 1986, p. 52.
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Heinz Wetschera, consideră că „în termeni generali, prin securitate se
înţelege relativa absenţă a ameninţării. În relaţiile internaţionale, securitatea poate fi
identificată cu relativa absenţă a conflictului armat, a războiului”.4
Se face astfel un transfer de la definirea prin esenţă a securităţii naţionale în
termeni militari în timpul Războiul Rece, la integrarea, în ultimii ani, de sintagme
ca „securitate politică, economică, militară, publică, alimentară, socială, ecologică,
sanitară, informaţională, umană, a comunităţii” .

II. Considerații juridice asupra conceptului de ordine
publică şi siguranță naţională
Premergător aderării României la NATO şi Uniunea Europeană, legislaţia
naţională creea bazele unui cadru juridic în conformitate cu care să fie asigurată
ordinea publică.
Legea fundamentală, Constituţia României prevede la art. 1 că „România este
un stat de drept democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile
cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic
reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român
idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate”.5
Normele juridice conexe, ce reglementează organizarea şi funcţionarea
instituţiilor responsabile de menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice sunt
imperative, esenţiale pentru funcţionarea statului de drept.
Legislaţia de securitate a fost marcată de etape de sistematizare şi perfecţionare,
începând cu anul 1997, perioada cea mai prolifică fiind între anii 2002 – 2006.
Reglementări de importanță strategică au fost adoptate, vizând organizarea şi
funcţionarea structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, organizarea şi
desfăşurarea adunărilor publice, sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice organizarea şi funcţionarea Consiliului
Suprem de Apărare a Ţării.
Aderarea la UE a impus reevaluarea reformei în activitatea de legiferare
creându-se un pachet legislativ unitar, în concordanţă cu legislaţia europeană, cu
principiile acquisului comunitar şi cu sistemul de reglementări al Uniunii Europene.
Interesele fundamentale şi principiile Uniunii Europene determină interesele
fundamentale şi valorile ordinii publice interne. Armonizarea cu legislaţia comunitară
impune respectarea principiului proporţionalităţii.
Implementarea în legislaţia naţională a garantării drepturilor şi libertăţilor
fundamentale de către Convenţia Europeană şi de Charta drepturilor fundamentale
Heinz Vetchera, International Law and International Security: The Case of Force Contro, în “German Yearbook
of International Law, Vol.XXIX, 299 (Duncker & Humboldt, Berlin, 1982), p. 146
5
Constitutia Romaniei, Titlul I, art. 1, al.3.
4
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proclamate la summit-ul de la Nisa, se raportează nemijlocit la principiul egalităţii
de tratament, fiind temelia optimizării legislaţiei de reglementare a ordinii publice
interne.
Prin dobândirea calităţii de cetăţean european de către cetăţenii ţărilor membre
UE, siguranţa acestora devine parte integrantă din obiectivele strategiei de ordine
publică elaborate de România.
În baza principiului subsidiarității ce guvernează procesul de reformă,
atât al instituţiilor naţionale cât şi al instituţiilor politice şi juridice ale U.E, se
tinde la elaborarea unei concepţii unitare privind ordinea publică şi siguranţa
naţională, produsul regăsindu-se într-un cadru legislativ modern, marcat de
multidimensionalitatea conceptului.
Pluralitatea Dreptului european constă în pluralitatea resurselor dreptului şi
conduce către instituirea unei reglementări cât mai cuprinzătoare, care să acopere
aproape în întregime faptele care apar.6
Reevaluarea strategiei de ordine publică este indisolubil legată de regândirea
strategiilor naţionale fundamentale, ţinând cont de tendinţele ce guvernează evoluţia
domeniilor de interes naţional, raportat la schimbările geopolitice internaţionale.
Apariţia organismelor internaţionale cu atribuţii în prevenirea şi combaterea
crimialității organizate, INTERPOL şi EUROPOL a resuscitat schimbul internaţional
operativ de date şi informaţii, fiind reglementat în România prin Statutul O.I.P.C. Interpol, prin Acordul România - Europol şi Acordul SECI . 7
Uniunea Europeană a emis recomandări cu privire la adoptarea de măsuri
privind securizarea frontierelor, vizând combaterea criminalităţii transfrontaliere,
măsuri implementate începând cu anul 2001.
Înfiinţarea Biroului Naţional Interpol din România la dată de 10 ianuarie
1973 a condus la reducerea deficienţelor din cooperarea poliţienească internaţională,
asigurând schimbul de informaţii prin transmiterea lor celorlalte B.C.N.-uri şi
Secretariatului General al O.I.P.C. – Interpol.8
Aplicarea legii împotriva crimei organizate şi a terorismului în cadrul Uniunii
Europene beneficiază de suportul Europol prin intensificarea eforturilor de a ţine
sub control activitatea organizaţiilor criminale şi perfecţionarea modalităţilor de
cooperare privind aplicarea legii internaţionale, prin negocierea de acorduri operative
bilaterale sau strategice, cu alte state şi organizaţii internaţionale.9
În colaborarea cu Europol, Unitatea Naţională Europol-România gestionează
	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Michel Villey, Questions de logique juridique dans l’histoire de la philosophie du droit,înÉtudes de logique juridique, Bruxelles, Bruylant, 1967, p. 20.
7
Importanța cooperării polițienești internaționale, Dr. Agata-Mihaela POPESCU, Universitatea Creștină „Dimitrie
Cantemir”, București, România
8
Adrian Iacob, Criminalitatea organizată şi cooperarea poliţienească între state, teză de doctorat, Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti, 2007
9
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nicoleta-Elena Buzatu, International institutions involved in the prevention and fight against illicit drug consumption and traffic, Sibiu Alma Mater University Journal - Series B. Law and Administrative Sciences - Vol. 2, nr
2/2009, pp. 57-61
6
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un sistem computerizat, prin care se realizează introducerea, accesul şi analizarea
datelor, cu respectarea în acelaşi timp a drepturilor şi intimităţii persoanelor.
Pentru realizarea activităţilor de colaborare cu statele din Uniunea Europeană,
a fost semnat la dată de 25 noiembrie 2003, acordul de cooperare dintre România şi
Biroul European de Poliţie, ratificat prin Legea nr. 197/2004.
În baza acestei legi, se realizează activitatea de schimb de informaţii prin
Unitatea Naţională Europol, cu privire la infracţiuni financiare, trafic de droguri,
trafic de fiinţe umane, contrabandă infracţiuni contra mediului, trafic de materiale
nucleare şi radioactive. 10
Exacerbarea fenomenului infracţional după instituirea libertăţii de circulaţie
impune cooperarea tot mai strânsă între statele Uniunii Europene în vederea
menţinerii şi restabilirii unui nivel ridicat de siguranţă.
Decizia Consiliului Uniunii Europene 2002/187/JAI din 28 februarie 2002,
a reglementat înfiinţarea cu scopul intensificării luptei împotriva formelor grave de
criminalitate, a unităţii EUROJUST, unitate cu personalitate juridică şi finanţată de
la bugetul central al Uniunii.11
Se precizează în acest act normativ că „ameliorarea efectivă a cooperării
judiciare între statele membre cere de urgenţă adoptarea la nivelul uniunii măsuri
structurale destinate să faciliteze coordonarea optimă a acţiunilor de anchetă şi de
urmărire judiciară efectuate de stele membre care se desfăşoară pe teritoriul mai
multora dintre ele, respectând integral drepturile şi libertăţile fundamentale”.
Obiectivele EUROJUST, stabilite în art.3 al deciziei 2002/187, sunt
următoarele:
1. promovarea şi ameliorarea coordonării autorităţilor competenţe, în cadrul
anchetelor şi urmăririlor judiciare care interesează două sau mai multe state membre,
ţinând cont de cererea unei asemenea autorităţi precum şi de orice informaţie
furnizată de un organ competent;
2. ameliorarea cooperării între autorităţile competenţe ale statelor membre,
îndeosebi prin facilitarea punerii în aplicare a întrajutorării judiciare internaţionale şi
a punerii în executare a cererilor de extrădare;
3. susţinerea autorităţilor competenţe ale statelor membre pentru întărirea
eficacităţii anchetelor şi urmăririlor judiciare.
Competenţele ale unităţii EUROJUST, stabilite în art.4 paragraful l al deciziei
2002/187, se referă la:
a) tipurile de criminalitate şi infracţiunile pentru care EUROPOL are competenţă
în conformitate art.2 al convenţiei EUROPOL din 26 iulie 1995 (terorismul, traficul
ilicit de stupefiante, traficul de fiinţe umane, filiere de imigrare clandestină, traficul
	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nicoleta-Elena Buzatu, Traficul și consumul ilicit de droguri. Aspecte multidisciplinare, Editura Universul Juridic, București, 2012, p. 183
11
Publicata in JOCE L63/1 din 6 martie 2002
10
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ilicit de materii radioactive şi nucleare, traficul ilicit de autovehicule, falsificarea
monedei euro, spălarea de bani legată de activităţile criminale internaţionale);
b) următoarele tipuri de criminalitate:
- criminalitatea informatică,
- frauda şi corupţia, ca şi toate infracţiunile care ating interesele financiare al
Comunităţii Europene,
- spălarea produselor rezultate din crime,
- criminalitatea care afectează mediul înconjurător,
- participarea la o organizaţie criminală în sensul acţiunii comune 98/733/JAI
din 21 decembrie a Consiliului referitoare la participarea la o organizaţie criminală
în statele membre al Uniunii Europene;
c) alte infracţiuni comise în legătură cu tipurile de criminalitate enunţate mai
12
sus.
Cu toate eforturile organismelor interne şi internaţionale, fenomenul de
crimă organizată evoluează cu rapididate, apărând poli de dezvoltare exacerbată
a activităţilor infracţionale, şi plecăm de la un simplu exemplu, legat de evoluţia
activităţilor teroriste din ultimii ani.
Un raport al Europol din 2014 relevă faptul că în anul 2013 au fost arestate un
număr de 535 de persoane pentru infracţiunile de terorism, un număr apropiat de cel
din 2012 ( 537 de persoane).
De asemenea, din anul 2011 a crescut continu numărul de arestări pentru
infracţiuni de terorism religios.
Tot în anul 2013 a crescut numărul de arestări pentru infracţiuni de pregătire
şi execuţie a atacurilor teroriste, finanţarea activităţilor de terorism şi pentru cele
legate de facilitarea trimiterii sau trimiterea de mercenari în zonele de conflict, cum
ar fi Siria. În anii anteriori au predominat arestările pentru infracţiuni de apartenenţa
la o grupare teroristă.13

III. Recomandări în vederea eficientizării procesului de
menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice
Fenomenul de criză socio-economică a condus la la o creştere a criminalităţii
organizate, prin identificarea de breşe în sistemul legislativ sau prin creearea altora
noi, prin adaptarea activităţii infracţionale la contextul economico-social şi politic
actual.
În combaterea acestor fenomene, caracterul coercitiv al prevederilor legislative
trebuie insoțit de o amplă campanie de prevenire. Coerciţia nu mai este suficientă,
întrucat tipologia infractorilor s-a modificat. Infracţiunile comise cu brutalitate
12
13

Decizia Consiliului Uniunii Europene 2002/187/JAI din 28 februarie 2002
EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT 2014)
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rămân aceleaşi, însă metodele prin care se ajunge la comiterea lor şi cele de ştergere
a urmărilor s-au rafinat. În plus, prejudicii uriaşe se acumulează în urma săvârşii
infracţiunilor economice, de cele mai multe ori completate de infracţiuni de corupţie.
Un fenomen îngrijorător este, aşa cum am arătat la începutul lucrării,
implicarea clasei politice în acest tip de activitate infracţională, nu doar prin
comiterea nemijlocită, ci şi prin acţiuni de favorizare respectiv creare a condiţiilor
cadrului infracţional.
Apreciem astfel că. în prevenirea şi combaterea criminalităţii, de orice tip ar
fi aceasta, şi, pentru asigurarea ordinii publice în statul de drept, un bun punct de
plecare este Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică 2015 – 2020, care
prevede:
„OBIECTIVUL GENERAL nr. 3: Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie
a cetăţeanului
Direcţii de acţiune:
1. Dezvoltarea de politici coerente în domeniul prevenirii criminalităţii şi
promovarea rolului activ al comunităţii şi cetăţeanului în asigurarea climatului de
ordine şi siguranţă publică.
2. Eficientizarea activităţii de combatere a infracţiunilor contra persoanei, a
patrimoniului precum şi la regimul armelor, muniţiilor şi substanţelor periculoase.
3. Creşterea nivelului de siguranţă rutieră, feroviară, năvală şi aeriană.
4. Asigurarea protecţiei patrimoniului cultural naţional şi al ecosistemelor
naturale naţionale.
5. Creşterea calităţii serviciului de ordine şi siguranţă publică în beneficiul
cetăţeanului.
6. Creşterea capacităţii de intervenţie şi a mobilităţii structurilor de ordine
şi siguranţă publică, în vederea asigurării unei reacţii rapide şi eficace în cazul
producerii unor situaţii speciale şi de criză.
7. Dezvoltarea procesului integrat de gestionare a situaţiilor speciale şi de
criză de ordine şi siguranţă publică şi a consecinţelor acestora.
OBIECTIVUL GENERAL nr. 6: Dezvoltarea capacităţii administrative şi
operaţionale a structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice.
Obiectiv specific nr. 6.1: Eficientizarea managementului resurselor umane,
logistice şi financiare.
Direcţii de acţiune:
1. Stabilirea unui raport optim între resursele umane, logistice şi financiare
alocate, în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii şi rezultatele aşteptate.
2. Implementarea unor instrumente moderne de lucru pentru realizarea unui
management integrat al resurselor umane, logistice şi financiare.
3. Dezvoltarea infrastructurilor IT&C, precum şi a capabilităţilor logistice,
prin adaptarea conceptuală, structurală şi acţională cu dimensiunile, specificul şi
atribuţiile structurilor.
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4. Reproiectarea sistemului de formare profesională şi a cadrului incident
sistemului de recrutare, selecţie şi promovare a resurselor umane, potrivit nevoilor
instituţionale.
5. Creşterea calităţii serviciilor, reducerea birocraţiei şi simplificarea
procedurilor administrative.
6. Dezvoltarea şi implementarea unei strategii sanitare profilactice, reprezentată
de prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea şi consolidarea sănătăţii personalului
pentru menţinerea şi întărirea capacităţii de efort a personalului.
7. Identificarea de noi metode, proceduri şi instrumente de lucru în scopul
eficientizării activităţii şi creşterii capacităţii administrative instituţionale.
8. Îmbunătăţirea comunicării publice, interacţiunii cu mass-media, organizarea
de campanii de comunicare publică.„14

Concluzii
Armonizarea legislației naționale cu legislația europeană în special și cu cea
internațională în subsidiar, are la bază reciprocitatea recunoașterii deciziilor juridice
și judiciare, fapt realizat prin cooperarea judiciară.
Uniunea Europeana are ca obiectiv strategic crearea unui spațiu de libertate
și siguranță pentru cetățenii ei, obiectiv care este însă însoțit de riscul creșterii
fenomenului infracțional transfrontalier, cooperarea judiciară căpătând astfel un
caracter esențial în cadrul eforturilor de prevenire și combatere a criminalității la
nivel național și european.
Alocarea resurselor necesare trebuie să redevină o prioritate in vederea
diminuării riscurilor la adresa ordinii publice și siguranței naționale.
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DE LA LISABONA DIN 2009
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Rezumat
Este bine-cunoscut faptul că Uniunea Europeană se întemeiază pe
principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului, libertăților
fundamentale și a statului de drept, sintagmă amintită în Tratatul privind
Uniunea Europeană încheiat la Mastricht în 1992 și intrat în vigoare în
1993. Aceste principii sunt comune tuturor statelor membre însă asigurarea
conformității cu acestea necesită o abordare cuprinzătoare a tuturor
amenințărilor la adresa spațiului de libertate, securitate și justiție, la care se
face referire pentru prima dată în contextul instituțional al UE în Tratatul de
la Nisa din 2001.
În ce privește asigurarea libertății, securității și justiției în spațiul
administrativ al UE, considerăm că Tratatul privind Uniunea Europeană de
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la Lisabona intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009, în versiunea sa consolidată
din 2016, conține cele mai importante reglementări în această materie, drept
pentru care materialul de față prezintă cele mai importante modificări aduse
prin acest Tratat la capitolul amintit.
Cuvinte-cheie: libertate; securitate; justiție; Uniunea Europeană; politică
europeană;

Abstract
It is well known that the European Union is founded on the principles
of liberty, democracy, respect for human rights, fundamental freedoms and the
rule of law, a phrase mentioned in the Treaty on European Union concluded
at Maastricht in 1992 and entered into force in 1993. These principles are
common to all Member States, but ensuring compliance with them requires
a comprehensive approach to all threats to the area of freedom, security and
justice referred to for the first time in the EU’s institutional context in the
Treaty of Nice of 2001.
As regards ensuring freedom, security and justice in the EU’s
administrative space, we believe that the Treaty on European Union in Lisbon
entered into force on 1 January 2009, in its 2016 consolidated version, contains
the most important regulations in this matter. Therefore, our material presents
the most important changes brought by the Treaty to this field.
Keywords: freedom; security; justice;: European Union; European policy;

Introducere

U

niunea Europeană a cunoscut în ultimele decenii o dezvoltare fără
precedent. Cea mai elocventă în acest sens este succesiunea de tratate
- fondatoare (Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului
- 1951, Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice - 1957,
Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene - 1957, Tratatul de la
Maastricht - 1993), de modificare (Actul Unic European - 1987, Tratatul de la
Amsterdam - 1999, Tratatul de la Nisa - 2001, Tratatul de la Lisabona – 2009) sau de
aderare (de exemplu, Tratatul de aderare a Danemarcei, Irlandei şi Regatului Unit
-1972, Tratatul de aderare a Republicii Bulgariei şi a României – 2005, Tratatul de
aderare a Croaţiei – 2012 -, ratificate de statele membre pe bază de consens după
negocieri și discuții intense.
Dintre toate aceste documente legislative reprezentative pentru cadrul
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de existență și funcționare a organizații europene, Tratatul de la Lisabona, care a
demarat sub forma unui proiect constituțional la sfârșitul lui 2001 prin Declarația
Consiliului European privind viitorul Uniunii Europene (Declarația de la Laeken)
și a suferit modificări esențiale datorită rezultatului negativ a două referendumuri
asupra Tratatului constituțional organizate în mai și iunie 2005, reprezintă piatra de
rezistență a transformării domeniului apărării și securității europene așa cum apare
astăzi. Tratatul de la Lisabona a ajuns a fi agreat de toate statele membre sub numele
de Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană
şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene3, astfel că modificările aduse
de acesta Tratatului privind Uniunea Europeană apar în versiunea consolidată a
acestuia din iunie 20164. Printre obiectivele principale ale Uniunii Europene stabilite
conform prevederilor Tratatului de la Lisabona publicat în 2007, dar intrat în vigoare
după aproape doi ani, se numără: consolidarea spaţiului de libertate, securitate
și justiţie, construirea unei Uniuni Europene a respectării drepturilor omului și a
valorilor europene, creşterea gradului de siguranţă pentru cetățenii statelor membre,
promovarea unor mecanisme juridico-administrative de solidaritate pentru cetăţenii
UE.

1. Spaţiul de libertate, securitate și justiţie
Tratatul de la Lisabona - 2009 defineşte Uniunea Europeană drept un spaţiu de
libertate, securitate şi justiţie5, instituit pentru respectarea drepturilor fundamentale
ale omului şi a diferitelor sisteme şi tradiţii juridice ale statelor membre. Astfel, pentru
asigurarea securității, Uniunea Europeană dezvoltă politici comune în materie de
azil, imigraţie şi control al frontierelor exterioare și adoptă măsuri pentru prevenirea
criminalităţii transfrontaliere. De asemenea, pentru asigurarea justiţiei spaţiului de
referință, statele membre ale UE și-au stabilit recunoaşterea mutuală a deciziilor
jurisdicţionale, apropierea legislaţiilor şi garantarea accesului la justiţie. Mai mult,
Tratatul de la Lisabona dezvoltă eficienţa procesului decizional în domeniul justiției
prin extinderea votului cu majoritate calificată şi transformarea acestei proceduri în
modalitatea obişnuită de vot, cu un număr limitat de excepţii, în condițiile în care
conform tratatelor europene în vigoare, majoritatea deciziilor luate în domeniul
A se vedea: Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de
instituire a Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sub nr. C 306/2/17.12.2007.
4
Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. C 202/3/07.06.2016.
5
Articolul 3 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) precizează: „Uniunea oferă cetățenilor săi
un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație
a persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate privind controlul la frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea,
precum și prevenirea criminalității și combaterea acestui fenomen”. A se vedea: Tratatul privind Uniunea Europeană
(versiune consolidată), C 326/15, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 26.10.2012, disponibil online la: https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF,
accesat la 28.02.2019.
3
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cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală sunt supuse unanimităţii.
Noul tratat aduce schimbări şi în ceea ce priveşte EUROPOL şi EUROJUST.
Aceste două organe comunitare, primul înfiinţat pe baza Convenţiei EUROPOL din
1995, iar al doilea creat în anul 20026, au roluri importante în lupta împotriva unor
grupuri de criminalitate transfrontalieră, care au ca metode de acțiune criminalitatea
organizată, traficul de droguri, bunuri și persoane, precum și activitățile ilegale
de spălare de bani. În acest sens, art. 85 din Tratatul de Funcționare a Uniunii
Europene (TFUE) prevede că „EUROJUST are misiunea de a susţine şi consolida
coordonarea şi cooperarea dintre autorităţile naţionale de cercetare penală în
legătură cu formele grave de criminalitate care afectează mai multe state membre
sau care impun urmărirea penală prin operaţiuni întreprinse de autorităţile statelor
membre şi de EUROPOL şi prin informaţii furnizate de acestea”7. În acest context,
Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu
procedura legislativă ordinară, determină structura, funcţionarea, domeniul de
acţiune şi atribuţiile EUROJUST. Regulamentele stabilesc condiţiile de implicare
a Parlamentului European şi a parlamentelor naţionale pentru evaluarea activităţilor
EUROJUST, pe baza atribuţiilor acestui organ care pot include: începerea de
cercetări penale, precum şi propunerea de începere a urmăririi penale efectuate de
autorităţile naţionale competente, în special cele referitoare la infracţiuni care aduc
atingere intereselor financiare ale Uniunii; coordonarea cercetărilor şi a urmăririlor
penale; consolidarea cooperării judiciare, inclusiv prin soluţionarea conflictelor de
competenţă şi prin strânsa cooperare cu Reţeaua Judiciară Europeană.
Art. 88 din TFUE relevă, că EUROPOL „are misiunea de a consolida acţiunea
autorităţilor poliţieneşti şi a altor servicii de aplicare a legii din statele membre,
precum şi cooperarea acestora pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii
grave care afectează mai multe state membre, pentru combaterea terorismului
şi a formelor de criminalitate care aduc atingere unui interes comun”8. Astfel,
Parlamentul European şi Consiliul, hotărăsc prin regulamente, în conformitate cu
procedura legislativă ordinară, stabilind structura, funcţionarea, domeniul de acţiune
şi atribuţiile Europol. Aceste atribuţii pot include:
- colectarea, stocarea, prelucrarea şi analizarea informaţiilor, precum şi
schimbul de informaţii transmise în special de autorităţile statelor membre sau de
ţări ori autorităţi terţe;
- coordonarea, organizarea şi realizarea de acţiuni de cercetare şi operative,
desfăşurate împreună cu autorităţile competente ale statelor membre sau în cadrul
unor echipe comune de cercetare şi, după caz, în colaborare cu Eurojust.
A

ceste reglementări specifice stabilesc procedura de control pentru activităţile EUROPOL de către Parlamentul Eu-

Dacian Cosmin Dragoş, Uniunea europeană: mecanisme, instituţii, ediţia I, Editura Accent, Cluj Napoca, 2004,
p. 85.
7
Articolul 85 al TFUE este ex-articolul 31 al Tratatului privind Uniunea Europeană înainte de Lisabona. A se
vedea în: Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (versiune consolidată), publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. C 326/49/26.10.2012, art. 85.
8
Ibidem, doc. cit., art. 88.
6
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ropean, la care parlamentele naţionale sunt asociate. De altfel, orice acţiuni cu caracter operativ ale EUROPOL
trebuie desfăşurate în cooperare cu autorităţile statelor membre al căror teritoriu este implicat şi cu acordul acestora.
Aplicarea măsurilor coercitive este în sarcina exclusivă a autorităţilor naţionale competente.

Tratatul de la Lisabona prevede posibilitatea stabilirii progresive a unui
sistem integrat de management al frontierelor externe ale statelor membre UE şi
consolidarea competenţelor FRONTEX –Agenția Europeană pentru Poliția de
Frontieră și Garda de Coastă9, în sensul controlării frontierei spațiului Schengen,
în coordonare cu autoritățile naționale ale statelor membre Schengen (și Islanda,
Norvegia, Irlanda și Regatul Unit al Marii Britanii) responsabile cu gestionarea
frontierelor și cu implementarea gestionării integrate a frontierelor europene, ca
responsabilitate comună a agenției și a autorităților naționale.
Un aspect de primă mărime de pe agenda reuniunilor instituţiilor europene din
ultimii ani – politica europeană în domeniul migraţiei – îşi găseşte un loc important în
noul Tratat. Se relevă astfel angajamentul UE pentru o politică comună orientată spre
viitor și cuprinzătoare, bazată pe solidaritate în domeniul migraţiei. Politica privind
imigrația reglementată prin Articolele 79 și 80 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE), urmărește să stabilească o abordare echilibrată a ambelor
tipuri de migrații – regulată și neregulată. Tratatul de la Lisabona creează bazele
unui sistem european comun în domeniul azilului, care ar putea conduce, în timp, la
instituirea unei politici comune a azilului la nivel european.
În ceea ce priveşte chestiunile penale, Tratatul face posibilă adoptarea unor
reguli minime pentru definirea şi condamnarea anumitor infracţiuni transfrontaliere:
terorismul, forme organizate de imigraţie ilegală, traficul de arme şi droguri, spălarea
de bani, fraudele legate de cardurile de plată, exploatarea sexuală a femeilor,
criminalitatea electorală etc.10 De asemenea, până la finalul anului 2020, este prevăzut
ca Parchetul European (EPPO)11, care va avea competența de a investiga și a urmări
penal infracțiuni care afectează bugetul UE, precum: frauda, corupția, spălarea de
bani și frauda transfrontalieră în materie de TVA12, să își preia atribuțiile. Parchetul
Detalii la: „Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)”, Uniunea Europeană,
13.02.2019, disponibil online la: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex_ro, accesat la
12.03.2019.
10
A se consulta Analiza Europol. Raport general privind activităţile Europol, Oficiul European de Poliţie, 2011,
pp. 25-54.
11
După ce Comisia Europeană și-a prezentat propunerea de instituire a Parchetului European în 2013, pentru a
fi adoptată, Consiliul trebuia să fie de acord în unanimitate și să obțină aprobarea Parlamentului European. După
mai mult de trei ani de negocieri, Consiliul nu a reușit să ajungă la un acord unanim cu privire la propunere. Astfel,
în aprilie 2017, a fost instituit mecanismul de cooperarea consolidată privind Parchetul European. În acest tip de
situații, cooperarea consolidată poate fi întreprinsă de un grup de cel puțin nouă state membre, în conformitate cu
tratatele UE. Tratatul de la Lisabona permite aplicarea „clauzelor pasarelă” la cooperările consolidate, exceptând
deciziile care au implicaţii militare sau cele în domeniul apărării. Aceste clauze pasarelă permit trecerea de la votul
în unanimitate la cel cu majoritate calificată, sau de la o procedură legislativă specială la o procedură legislativă
ordinară.Vezi detalii la: „Cooperare consolidate”, Glosarul sintezelor, Eur-Lex, disponibil online la: https://eur-lex.
europa.eu/ summary/glossary/enhanced_cooperation.html?locale=ro; „Cooperările consolidate”, Eur-Lex, disponibil online la: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ai0018&from=RO, accesate la 17.03.2019.
12
„Parchetul European”, Consiliul European, 2019, disponibil online la: https://www.consilium.europa.eu/ro/ policies/eppo/, accesat la 16.03.2019.
9
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UE va lucra în strânsă colaborare cu autoritățile naționale de aplicare a legii, dar și
cu Eurojust și Europol.
Tratatul de la Lisabona continuă tradiţia celorlalte tratate constitutive, respectiv
de a transpune în legislaţia primară principii aplicabile la nivel comunitar pe cale
cutumiară sau jurisdicţională.

2. Competenţe ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
pentru asigurarea spaţiului de libertate, securitate și justiţie
Din 25 martie 1957, de la stabilirea sa, în baza Convenţiei privind unele
instituţii comunitare, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) asigură
respectarea dreptului UE pe parcursul interpretării şi aplicării tratatelor. În cadrul
acestei misiuni, Curtea de Justiție a Uniunii Europene „examinează legalitatea
actelor instituțiilor Uniunii Europene, asigură respectarea de către statele membre
a obligațiilor care le revin în temeiul tratatelor și interpretează dreptul Uniunii la
cererea instanțelor și tribunalelor naționale”13. În acest scop, Curtea de Justiţie a
Uniunii Europene controlează legalitatea actelor legislative, a actelor Consiliului, ale
Comisiei şi ale Băncii Centrale Europene, (altele decât recomandările şi avizele), a
actelor Parlamentului European şi ale Consiliului European.
Conform Tratatului de la Lisabona, CJEU este împărțită în două instanțe:
Curtea de Justiție, care se referă la cererile de pronunțare a unor hotărâri preliminare
formulate de instanțele naționale, anumite acțiuni în anulare și recursuri și Tribunalul
care se ocupă cu prioritate de norme privind acțiunile în anulare formulate de
persoane fizice, de întreprinderi și, în unele cazuri, de guvernele UE. În practică,
aceasta înseamnă că această instanță se ocupă în principal de dreptul concurenței,
de ajutorul de stat, comerțul, agricultura, mărcile comerciale. În organigrama pentru
anul 2019, apar 56 judecători (câte 2 judecători din fiecare țară UE14, acest număr
urmând a scădea la 54 după Brexit). Fiecare judecător și avocat general este numit
pentru o perioadă de 6 ani, care poate fi reînnoită, în comun de guvernele naționale. În
fiecare dintre cele două instanțe, judecătorii selectează un Președinte care servește un
termen de reînnoire de 3 ani. Aplicarea Tratatului de la Lisabona reclamă instituirea
unui comitet, care va emite un document cu privire la standardele candidaţilor pentru
a exercita funcţiile de judecător şi avocat general în cadrul Curţii de Justiţie şi al
Tribunalului, înainte ca guvernele statelor membre să facă nominalizările. Acest
comitet este format din foşti membri ai Curţii de Justiţie şi ai Tribunalului, dintre
membrii instanţelor naţionale supreme şi din jurişti reputaţi (un membru este propus
de Parlamentul European). Consiliul UE adoptă o decizie prin care se stabileşte
„The Institution”, Court of Justice of the European Union, 2019, disponibil online la: https://curia.europa.eu/
jcms/ jcms/Jo2_6999/en/, accesat la 15.03.2019.
14
„Court of Justice of the European Union (CJEU)”, European Union, disponibil online la: https://europa.eu/
european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en, accesat la 15.03.2019.
13

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(38)/2019

167

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
regulamentul de funcţionare pentru acest comitet, precum şi o decizie prin care sunt
desemnați membrii comitetului.
Conform Tratatului de la Lisabona, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
hotărăşte, în conformitate cu tratatele: modul de rezolvare pentru acţiunile introduse
de un stat membru, de o instituţie ori de persoane fizice sau juridice; interpretarea
dreptului Uniunii Europene pentru validitatea actelor adoptate de instituţii ale UE.
Important de subliniat este faptul că această instituţie nu este competentă pentru
politica externă şi de securitate comună a UE.
În domeniul competenţei este important textul art. 259 al aceluiași Tratat, unde
se relevă „Oricare dintre statele membre poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene în cazul în care consideră că un alt stat membru a încălcat oricare dintre
obligaţiile care îi revin în temeiul tratatelor. Comisia emite un aviz motivat, după ce
a oferit posibilitatea statelor în cauză să îşi prezinte în contradictoriu observaţiile
scrise şi orale”.
În cazul în care sesizează Curtea, printr-o acţiune în temeiul articolului 258
Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene (TFUE), considerându-se că statul
respectiv nu şi-a îndeplinit obligaţia de a comunica măsurile de transpunere a unei
directive adoptate în conformitate cu o procedură legislativă, Comisia UE poate
indica, în cazul în care consideră necesar, cuantumul penalităţii cu titlu cominatoriu
care urmează a fi plătită de statul vinovat. Obligaţia de plată intră în vigoare la data
stabilită de Curtea de Justiţie prin hotărârea sa.
Regulamentele adoptate de Consiliu şi Regulamentele adoptate în comun de
Parlamentul European şi de Consiliu, în conformitate cu dispoziţiile tratatelor, pot să
confere Curţii de Justiţie a Uniunii Europene competenţa de fond în ceea ce priveşte
aplicarea sancţiunilor prevăzute de aceste regulamente. Astfel, Curtea are competenţa
să se pronunţe cu privire la acţiunile formulate de un stat membru, de Parlamentul
European, de Consiliu sau de Comisie, pentru motive de necompetenţă, de încălcare
a unor norme fundamentale de procedură, de încălcare a tratatelor sau pentru abuz de
putere, dar și să se pronunţe cu privire la acţiunile formulate de Curtea de Conturi, de
Banca Centrală Europeană şi de Comitetul Regiunilor15.
Curtea de Justiţie se pronunţă în privinţa legalităţii unui act adoptat de Consiliul
European sau de Consiliu în temeiul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea
Europeană numai la solicitarea statului membru care face obiectul unei constatări a
Consiliului European sau a Consiliului şi numai în privinţa respectării dispozițiilor
de procedură prevăzute de respectivul articol.
Calitatea de stat membru al Uniunii nu înlătură competenţa instanţelor
naţionale cu privire la litigii, cu excepţia cazurilor în care prin tratate competenţa
este atribuită Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
Acţiunile cu care este sesizată Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu au
Acţiunile la care s-a făcut referire trebuie formulate în termen de două luni, după caz, de la publicarea actului, de
la notificarea acestuia reclamantului sau, în lipsă, de la data la care reclamantul a luat cunoştinţă de actul respectiv.
Î
n cazul în care acţiunea este întemeiată, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene declară actul contestat nul.
15
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efect suspensiv. Cu toate acestea, în măsura în care consideră că împrejurările o
impun, Curtea poate ordona suspendarea executării actului atacat. De asemenea, în
cauzele cu care este sesizată, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene poate dispune
măsurile provizorii necesare. Hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene au forţă
executorie în condiţiile stabilite la articolul 299 din TFUE.
Pentru a ușura sarcina CJEU, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând
în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot înfiinţa tribunale specializate
pe lângă Tribunal, care să aibă competenţa de a judeca în primă instanţă anumite
categorii de acţiuni în materii speciale.

3. Respectarea drepturilor fundamentale în spaţiul
administrativ al UE
Tratatul de la Lisabona aduce două noutăţi pentru domeniul drepturilor omului.
Una se referă la forţa juridică a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene
şi cealaltă la poziţionarea Uniunii faţă de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
emisă în 1950.
Tratatul de la Lisabona consolidează în mod fundamental această concepţie,
arătând că Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, astfel cum a
fost adaptată la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, aceasta urmând să aibă aceeaşi
valoare juridică cu cea a tratatelor. Dispoziţiile cuprinse în Cartă extind competenţele
Uniunii Europene inserate în tratatele constitutive, în sensul în care odată cu intrarea
în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009, drepturile, libertățile și principiile
detaliate în Cartă au devenit obligatorii din punct de vedere juridic pentru UE și
statele membre în momentul punerii în aplicare a legislației UE.
Modificările aduse de Tratatul de la Lisabona relevă drepturile fundamentale
garantate prin Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale. Tratatul de la Lisabona acordă Uniunii personalitate juridică unică,
astfel, pentru prima dată în istoria construcţiei comunitare Uniunea Europeană
a dobândit personalitate juridică. Acest lucru este important mai ales în domeniul
politicii externe a Uniunii Europene. După cum subliniază doctrina de specialitate16,
personalitatea juridică, care îi conferă Uniunii o existenţă juridică alături de cea
politică, este o premisă a creşterii rolului pe plan internaţional, inclusiv a prezentării
de propuneri în conferinţe internaţionale.
La baza întregii construcţii europene a stat voinţa de a lucra împreună, pe
baza unor interese comune. Acestea au condus la convingerea că în unele domenii
se pot obţine rezultate mai bune la nivel european decât la nivel naţional. Aşa s-a
ajuns la politicile comune tuturor statelor membre, elaborate şi adoptate de către
instituţiile comunitare cu aplicabilitate pe întreg teritoriul Uniunii. Politicile comune
16

Anamaria Groza, Uniunea Europeană. Drept instituţional, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, pp. 63-64.
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răspund unui principiu fundamental al construcţiei europene, acela al solidarităţii şi
coeziunii. Existenţa politicilor comune conferă unicitate Uniunii Europene pentru
că demonstrează acceptarea cedării unei părţi a suveranităţii statelor membre către
instituţiile europene17.
În ceea ce privește domeniul drepturilor omului, există două fluxuri principale
ale politicii și acțiunilor în cadrul Uniunii Europene. Primul se referă la protejarea
drepturilor fundamentale ale omului pentru cetățenii UE, iar cel de-al doilea
incumbă promovarea drepturilor omului în întreaga lume. Prin urmare, UE, prin
politicile sale promovează drepturile femeii, ale copilului, ale minorităților și ale
persoanelor strămutate, se opune pedepsei capitale, torturii, traficului de persoane
și discriminării, apără drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale ale
cetățenilor săi, apără drepturile omului, în colaborare activă cu țările partenere, cu
organizații internaționale și regionale, cu asociații și grupuri de la toate nivelurile
societății civile și include clauze referitoare la drepturile omului în toate acordurile
comerciale sau de cooperare cu părți terțe din afara UE.
În interiorul Uniunii, protecția drepturilor fundamentale este o problemă
orizontală care afectează toate domeniile activității sale. Aceasta înseamnă că aceste
drepturi trebuie să fie respectate de toate organismele Consiliului în activitatea lor,
indiferent de nivelul lor sau de subiectele pe care le acoperă. În plus, există un organism
specializat care se ocupă de toate aspectele legate direct de drepturile fundamentale
în cadrul UE, respectiv Grupul de lucru pentru drepturile fundamentale, drepturile
cetățenilor și libera circulație a persoanelor (FREMP).

4. Politica europeană de Securitate și Apărare Comună
UE a generat în timp o abordare a securităţii, întemeiată pe soluţionarea
paşnică a disputelor şi pe cooperarea internaţională multilaterală prin intermediul
unor instituţii comune, dând un nou impuls eforturilor de întărire a securităţii şi de
definire a dimensiunii de apărare la nivel european. Dezvoltarea unei politici externe
şi de securitate comune a consacrat teza definirii unei politici comune de apărare.
Cu ajutorul structurilor și instrumentelor sale constituite de către statele
membre în cadrul Politicii Externe și de Securitate Comună (PESC), în sensul
contracarării și combaterii riscurilor și amenințărilor identificate la nivel instituțional
ca afectând spațiul de libertate, securitate și justiție, Uniunea Europeană gestionează
crizele din exteriorul spațiului său cu potențial de a-i afecta securitatea, utilizând
atât forța militară, cât și componenta sa civilă. Un astfel de instrument european este
Politica de Securitate și Apărare Comună (PSAC), care prin obiectivele sale generale
permite Uniunii Europene să își asume un rol principal în operațiunile de menținere
a păcii, în prevenirea conflictelor și în consolidarea securității internaționale,
17

Marius Profiroiu, Irina Popescu, Politici europene, Editura Economică, Bucureşti, 2003, p. 80.
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inclusiv prin combaterea și contracararea imigrației ilegale provenită din zone mai
instabile ale lumii. Așadar, prin intermediul PSAC se acționează pentru contracararea
provocărilor în materie de securitate provenite din spațiul extra-european.
Ideea unei politici de apărare comune pentru Europa datează încă din 1948, de
la semnarea Tratatului de la Bruxelles (între Regatul Unit al Marii Britanii, Franța,
Belgia, Olanda și Luxemburg), care conținea o clauză de apărare comună18 ce a deschis
calea către Uniunea Europei Occidentale (UEO). De atunci, politica europeană de
securitate a urmat mai multe traiectorii diferite, dezvoltându-se simultan în cadrul
UEO, al NATO și al UE.
Ulterior, politica de securitate și apărare comună în cadrul UE a evoluat
progresiv în perioada 1999-2003 și a fost aprofundată în mod semnificativ de Tratatul
de la Lisabona din 2009 fiind instrumentul esențial al UE de combatere a noilor
amenințări de securitate neconvenționale și permițând UE să desfășoare misiuni
militare și civile și operațiuni pentru menținerea păcii, prevenirea conflictelor și
consolidarea securității internaționale. În ceea ce priveşte domeniul PSAC, acest
Tratat înlocuieşte condiţionalul folosit de tratatele anterioare în privinţa apărării
comune, precizând că politica de securitate şi de apărare conduce la o apărare comună.
Tratatul de la Lisabona extinde numărul misiunilor Uniunii în domeniul
apărării, de la cele anterioare (cele de menţinere a păcii şi misiunile de gestiune a
crizelor) la unele complexe: acţiunile comune de dezarmare; misiunile de consiliere
şi asistenţă în domeniul militar; misiunile de prevenire a conflictelor; operaţiunile
de stabilizare la sfârşitul conflictelor; misiuni care contribuie la lupta împotriva
crimei organizate (prin sprijinul adus statelor terţe pentru combaterea terorismului
pe propriul teritoriu).
Tratatul introduce o clauză de apărare reciprocă conform căreia, în cazul în
care un stat membru ar face obiectul unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte
state membre sunt obligate să îi acorde ajutor şi asistență prin toate mijloacele de
care dispun19.
Tratatul de la Lisabona prevede o metodă simplificată pentru întărirea cooperării
dintre statele membre - cooperarea structurată permanentă. Statele membre care au
capabilităţi militare importante se pot angaja să ia parte la misiunile complexe în
domeniul apărării. De asemenea, în cuprinsul Tratatului sunt incluse reglementări
care prevăd plasarea Agenţiei Europene de Apărare sub autoritatea Consiliului,
instituție care va trebui să urmărească realizarea obiectivelor politicii de securitate şi
de apărare comună, având un rol deosebit pentru o politică europeană autonomă în
domeniul armamentului.
În cadrul Tratatului de la Lisabona au fost incluse aşa-numite clauze de
solidaritate între statele membre, prin care se arată că Uniunea şi statele sale membre
Treaty of Economic, Social and Cultural Collaboration and Collective Self-Defence, North Atlantic Treaty Organization, 17 martie 1948, disponibil online la: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17072.htm, accesat
22.03.2019.
19
A se consulta site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe din România: www. mae.ro, accesat 18.03.2019.
18
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acţionează în comun, în spiritul solidarităţii, în cazul în care un stat membru este
victima unui atac terorist, ori al unei catastrofe naturale (tehnologice). În acest sens,
Uniunea trebuie să mobilizeze toate instrumentele de care dispune pentru limitarea
ameninţării crimei organizate pe teritoriul statelor membre, protejarea instituţiilor
democratice şi a populaţiei civile de un eventual atac terorist, acordarea de asistenţă
unui stat membru, în cazul unui atac terorist, la solicitarea autorităţilor sale politice,
acordarea de asistenţă unui stat membru, în cazul unei catastrofe naturale, la
solicitarea autorităţilor sale politice.
Tot în sensul protejării spațiului de libertate, securitate și justiție, prin Tratatul
de la Lisabona a fost introdusă cooperarea structurată permanentă. În acest sens,
la 11 decembrie 2017, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie de stabilire
a cooperării structurate permanente (PESCO) în domeniul politicii de securitate și
apărare la care contribuie 25 de state. În respective decizie sunt stabilite: lista statelor
participante, lista angajamentelor comune, guvernanța PESCO și unele dispoziții
administrative20.
În același timp, statele membre ale Uniunii Europene și ale Organizației
Tratatului Atlanticului de Nord trebuie să respecte ambele seturi de obligaţii ce reies
din cadrul apărării comune. În acest sens, pentru punerea în aplicare a politicilor de
securitate şi de apărare comune, dar și a celor de apărare colectivă, statele membre
pun la dispoziţia ambelor organizații de securitate capacităţi civile şi militare pentru
acoperirea obligațiilor asumate.

Concluzii
Uniunea Europeană duce o politică externă și de securitate comună bazată pe
dezvoltarea solidarităţii reciproce a statelor membre și pe identificarea problemelor
de interes general. Instituţiile democratice şi reprezentanţii cetăţenilor, atât la nivel
naţional cât şi european, au datoria să asigure respectarea drepturilor și libertăților
prevăzute în documentele UE. Aceasta este condiţia iniţială pentru elaborarea unor
politici eficiente şi relevante în domeniul securităţii europene centrată pe individ, așa
cum este de dorit.
Tratatul Uniunii Europene de la Lisabona (2009) conferă noi competenţe în
domeniul cooperării administrative, militare şi de afaceri interne. De altfel, UE are
instituţii cu competenţe specifice domeniului politico-juridico-militar capabile să se
conexeze la nivelul european (naţional) pentru asigurarea spaţiului de securitate şi
apărare comună, respectiv a spațiului de justiție, securitate și libertate.
Prin implementarea prevederilor Tratatului de la Lisabona, pe lângă
	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
„Cooperarea în domeniul apărării: Consiliul instituie cooperarea structurată permanentă (PESCO), cu participarea a 25 de state membre”, Comunicat de presă, Consiliul Uniunii Europene, 11.12.2017, disponibil online la:
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/12/11/defence-cooperation-pesco-25-member-states-participating/, accesat 20.03.2019.
20
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redenumirea politicii europene de securitate şi apărare (PESA), odată cu acordarea
de prerogative extinse, în politica de securitate şi apărare comună (PSAC), Uniunea
Europeană mobilizează toate resursele pentru întărirea dimensiunii sale de securitate.
Printre noutățile aduse de acest Tratat în acest scop se numără conferirea Uniunii
de personalitate juridică și introducerea unor mecanisme precum clauza de apărare
reciprocă, clauza de solidaritate și cooperarea structurată permanentă.
Uniunea Europeană trebuie să manifeste deschiderea necesară pentru
dezvoltarea unor parteneriate active cu orice stat care îi respectă valorile şi care e
gata să acţioneze pentru apărarea acestora. Uniunea Europeană poate contribui
Semnificativ la realizarea unei sistem de securitate regional multilateral care să
permită edificarea unei lumii prospere, echitabile şi mai sigure.

Bibliografie
1. ***, Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea
Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene sub nr. C 306/2/17.12.2007.
2. ***, Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (versiune consolidată),
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 326/49/26.10.2012.
3. ***, Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată), C 326/15,
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 26.10.2012.
4. ***, Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată), publicat
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 202/3/07.06.2016.
5. ***, Treaty of Economic, Social and Cultural Collaboration and Collective
Self-Defence, North Atlantic Treaty Organization, 17 martie 1948.
6. ***, Analiza Europol. Raport general privind activităţile Europol, Oficiul
European de Poliţie, 2011.
7. Dacian, Cosmin Dragoş, Uniunea europeană: mecanisme, instituţii, ediţia I,
Editura Accent, Cluj Napoca, 2004.
8. Diaconu, Nicoleta, Dreptul Uniunii Europene: Partea Generală, Editura
Lumina Lex, București, 2007.
9. Dragoman, Ion, Drepturile omului în tradiţiile constituţionale comune ale
statelor europene, Studii de securitate publică, nr. 4, 2014.
10. Dumitraşcu, Mihaela-Augustina, Dreptul Uniunii Europene şi specificitatea
acestuia, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012.
11. Groza, Anamaria, Uniunea Europeană. Drept instituţional, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2008.
12. Iordache, Constantin et. al., Politici ale Uniunii Europene, Editura
Univesității Naționale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2008.
13. Paraschiv, Gavril, Drept penal al Uniunii Europene, Editura CH Beck,
Bucureşti, 2008.
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(38)/2019

173

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
14. Profiroiu, Marius; Popescu, Irina, Politici europene, Editura Economică,
Bucureşti, 2003.
15. Stoica, Anghel, Migrația ilegală la confluența cu traficul de persoane,
Editura Pro Universitaria, București, 2014.
16. Suceavă, Ion, and Florian Coman, Criminalitatea şi organizaţiile
internaţionale, Romcartexim, 1997.
17. Site-ul oficial al Consiliului European, www.consilium.europa.eu/ro.
18. Site-ul oficial al Court of Justice of the European Union, https://curia.
europa.eu.
19. Site-ul oficial legislative al UE Eur-Lex, https://eur-lex.europa.eu.
20. Site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe din România, www. mae.
ro.
21. Site-ul oficial al Uniunii Europene, https://europa.eu.

174

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(38)/2019

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

UNELE ELEMENTE PRIVIND CULTURA
DE SECURITATE ȘI APĂRARE
Valori, acțiuni, efecte

SOME ELEMENTS ON THE SECURITY
CULTURE AND DEFENCE
Values, actions, effects

Agata Mihaela POPESCU
Gheorghe VĂDUVA

Resume

The culture of security and defence is part of the strategic heritage. The
luma in which we live is one of a kind, and insecurity and war are an effective
part of our lives, in all possible forms. We need to know and understand what
the qualities of these two univbersuri are.
Keywords: values, heritage, security; Defence; Knowledge;

CONCEPTUL DE SECURITATE
• Securitatea ca stare dinamică, într-o lume conflictuală, care tinde spre un
echilibru subminat și măcinat de dezechilibre. • Securitatea ca sistem de acțiuni, ca
proces dinamic și complex, ca negare sau soluționare a stării de insecuritate •
Securitatea ca efect: Conceptul de securitate este legat de cel de gestionare a unui
nivel de risc, adică de managementul riscului; Riscul este definit pe o relație de
intersecție dintre amenințare și vulnerabilitate:
R = A.V , în care A și V au valori de la 0 la 1

PERSPECTIVE DE ÎNȚELEGERE
• Conceptul de securitate poate fi înțeles din cel puțin trei perspective: pozitiv,
ca afirmare și materializare a unui echilibru între amenințare și vulnerabilitate; ca
dublă negare, în sensul ieșirii din stare de insecuritate, stare prin definiție negativă,
dar care, într-un fel, reprezintă una dintre condițiile dinamicii sistemelor și proceselor
(securitate este doar o stare de echilibru relativ, adică dinamic, nu o stare de echilibru
absolut și nici măcar durabil); ca o construcție cu geometrie flexibilă, chiar fluidă.
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CULTURĂ, ACȚIUNE, EFECT
CULTURĂ

ACȚIUNE

EFECT

EVALUARE

VALORI
POLITICE

POLITICI, STRATEGII,
ACȚIUNI

REZULTATE

CONEXIUNI,
determinări

Universale

Globale

Globalizare

Rețea, noduri ,
interdependențe

Regionale

Regionale

Regionalizare

Presiuni regionale

Naționale

Naționale

Naționale

Putere, conflict

De dreapta

De dreapta

De dreapta

Austeritate, discrep.

De stânga

De stânga

De stânga

State sociale

De centru

Combinate

Nedefinite

Echilibru temporar

Liberale

Liberalizare

Ec. piață

Liberalism

Conservatoare

Protecție

Păstrare valori, izolare

Echilibru relativ

Autocrate

Dictatoriale, de forță

Regim dictatorial

Conflict

Democratice

Complexe

Flexibile

Complexitate

Altele

De definit

De definit

De definit

TIPOLOGIA CULTURII DE SECURITATE
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CULTURĂ, ACȚIUNE, EFECT

CONSOLIDARE

PREEMPTIVE
DOMENIU
DE APĂRAT
PREEMPTIVE

PREEMPTIVE

PROVOCĂRI
PERICOLE
AMENINŢĂRI
(PPA)

PROVOCĂRI
PERICOLE
AMENINŢĂRI
ACŢIUNI DEFENSIVE
Identificarea pericolelor provocărilor şi amenințărilor ofensive;
Identificarea, analizarea şi evaluarea vulnerabilităţilor la acestea;
Acţiunea de reducere şi chiar de eliminare a vulnerabilităţilor
şi de consolidare a sistemelor de apărare împotriva PPA;
Acţiuni de preîntâmpinare (preemptive) a ofensivei deja declanşate.
-
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PREAMBUL LA TIPOLOGIA APĂRĂRII
APĂRAREA se poate exercita sub toate formele şi formulele posibile, în
funcţie de caracteristicile mediului de securitate şi, mai ales, de conceptul acţiunii
ofensive adverse, de tipul de război sau de conflict violent.
Nu există doar un tip pur de apărare. Apărarea este totdeauna complexă.
Ea include componente politice (îndeosebi diplomatice), financiare, economice,
sociale, informaţionale, culturale şi, evident, militare. Se defineşte însă în funcţie de
predominanţa unora sau altora dintre caracteristici.
Primeşte, de regulă, caracteristicile domeniului în care se exercită cu
preponderenţă (spre exemplu, apărarea armată).

TIPOLOGIA APĂRĂRII
APĂRARE NAŢIONALĂ
Include toate formele şi formulele posibile de apărare (politică, financiară,
economică, informaţională, culturală, societală, militară, armată etc.), inclusiv
apărarea colectivă şi apărarea comună. Aceste forme de apărare se află în conţinutul
apărării naţionale şi nu în afara acestui concept. Apărarea colectivă şi cea comună
nu preiau atribuţiile apărării naţionale.
APĂRARE COLECTIVĂ

Este specifică NATO şi este definită în special de art. 5 „Părţile convin că un
atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, în Europa sau în America de
Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor şi, în consecinţă, sunt de acord ca,
dacă are loc asemenea atac armat, fiecare dintre ele, în exercitarea dreptului la autoapărare individual sau colectiv recunoscut prin Articolul 51 din Carta Naţiunilor
Unite, va sprijini Partea sau Părţile atacate prin efectuarea imediat, individual sau
de comun acord cu celelalte Părţi, a oricărei acţiuni pe care o consideră necesară,
inclusiv folosirea forţei armate, pentru restabilirea şi menţinerea securităţii zonei
nord-atlantice. Orice astfel de atac armat şi toate măsurile adoptate ca rezultat al
acestuia vor trebui raportate imediat Consiliului de Securitate. Aceste măsuri vor
înceta după ce Consiliul de Securitate va adopta măsurile necesare pentru restabilirea
şi menţinerea păcii şi securitii internaionale.”
APĂRARE COMUNĂ
Este un concept specific Uniunii Europene. A fost introdus prin Tratatul de la
Maastricht sin 1992 (art. 17). Dar abia după întâlnirea franco-britanică de la Saint
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Mallo din decembrie 1998, după schimbarea atitudinii britanice, se poate vorbi de
aşa ceva. Totuşi, acest concept nu vizează realizarea unei armate europene care să se
substituie armatelor naţionale.

RELAŢIILE DINTRE CELE TREI CONCEPTE
DE APĂRARE

APĂRAREA NAŢIONALĂ
- Este legală şi legitimă;
- Se exercită de către
fiecare stat;
- Beneficiază de aportul
apărării colective (NATO)
şi al apărării comune
(PSAC) europene

APĂRAREA COLECTIVĂ (NATO)
- Se exercită în sprijinul unui stat
membru de către o ţară NATO sau
mai multe;
- Se exercită pentru apărarea
arealului NATO atunci când este cazul

APĂRAREA COMUNĂ (PSAC)
- Este un concept european care
urmează să fie definitivat;
- Nu vizează crearea unei armate
europene, ci se bazează pe armatele
naţionale
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ACŢIUNI SPECIFICE APĂRĂRII
RIP

CONŢINUT

POLITICE

Tratate, convenţii, acorduri, înţelegeri, parteneriate, acţiuni diplomatice pentru
prevenirea unor situaţii conflictuale şi pentru rezolvarea celor în curs

JURIDICE

Elaborarea unor reglementări în spiritul şi în litera Cartei ONU (art. 51), legi prin care să
fie descurajată agresiunea şi legitimată apărarea

FINANCIARE

Blocarea unor conturi ale entităţilor agresoare etc., crearea unor suporturi financiare ale
apărării legitime

ECONOMICE

Crearea resurselor, mijloacelor, infrastructurilor şi celorlalte suporturi materiale ale
apărării

CULTURALE

Crearea unei culturi a apărării (sisteme de valori)

INFORMAŢIONALE

Crearea unor mecanisme şi a unor suporturi informaţionale ale apărării

MILITARE

Crearea forţelor, mijloacelor, resurselor, politicilor şi strategiilor defensive şi disuasive
necesare

DE ALIANŢĂ

Doctrine defensive, sisteme şi proceduri standard, definirea conţinutului apărării comune
şi colective, a acţiunilor preventive şi a celor preemptive

COMUNITARE

Definirea conceptului de apărare comună şi a conţinutului exact al acestuia

DE COALIŢIE

Definirea exactă a conţinutului defensiv al scopurilor şi obiectivelor coaliţiei

LEGALITATEA ŞI LEGITIMITATEA APĂRĂRII
Acţiunile de tip simetric, disimetric şi asimetric din cadrul APĂRĂRII
ARMATE (dar nu numai) sunt încurcate şi foarte complicate, iar legalitatea,
oportunitatea şi legitimitatea lor sunt şi vor fi totdeauna puse la îndoială, întrucât
este foarte greu ca ele să fie justificate în întregime, mai ales la nivel tactic.
Agresiunea este ilegală, contraagresiunea este legală, dacă este interpretată ca
reacţie a apărării etc. Articolul 51 din Carta ONU nu interzice dreptul la apărare, ci
dimpotrivă, îL stimulează în mod expres. Carta Interzice însă războiul de agresiune,
dar, între timp, aceste a primit fel de fel de expresii - de la acțiuni de menținere sa de
impunere a păcii (prin mijloace violente, adică prin foarța armelor, la acțiuni de tip
preemptiv, adică de preîntâmpinare a atacului inamic.
Acum, odată cu apariția spațiului cibernetic și, efectiv, a războiului cibernetic,
noțiunile devin și mai complicate, întrucît, în afară de faptul că este deosebit de difici
să identifi spațiul cibernetic și apartenența lui, va fi extrem de greu de diferențuat
atacul de apărare, prevenția de preempțiune etc. etc.
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SIMETRIC, DISIMETRIC ȘI ASIMETRIC ÎNTR-O CONFRUNTARE

Asimetric
A

Simetric
Simetric

B

A

DISIMETRIC

Asimetric

Asimetric
APĂRARE SIMETRICĂ ŞI
ASIMETRICĂ

A

B

APĂRARE DISPROPORŢIONATĂ
APĂRARE
COMPLICATĂ

B

C

D
E

F

ACŢIUNEA PREVENTIVĂ A APĂRĂRII
Întrucât bănuieşte că entitatea A achiziţionează o capacitate ofensivă
remarcabilă şi, probabil, ar putea ataca entitatea B, aceasta o loveşte preventiv pentru
a-i distruge capacitatea ofensivă şi a preveni astfel un posibil atac. Această acţiune,
chiar dacă din punct de vedere al entităţii B pare legitimă, nu se justifică din punct de
vedere al dreptului internaţional şi al Cartei ONU şi este tratată ca agresiune.
Chiar dacă acţiunea ofensivă a entităţii B, aflată în defensivă – aşa cum sunt
toate statele lumii –, pare legitimă, ea nu este nici legală, nici legitimă, întrucât
loveşte un stat A care nu a trecut efectiv la agresiune împotriva entităţii B. Din păcate,
asemenea acţiuni sunt astăzi destul de frecvente. (Schema de mai jos)
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ACŢIUNE PREVENTIVĂ

A

UNITATE
DEPOZIT

PC

CENTRU
DE
PREGĂTIRE

B
ENTITATE
CARE SE
AFLĂ ÎN
APĂRARE

ACŢIUNEA PREEMPTIVĂ
Entitatea A a pornit la ofensivă împotriva entităţii B. Este adevărat că, în
condițiile noului război, e dificil de stabilit momentul plecării la ofensivă sau
momentul începerii agresiunii (dacă este vorba de o agresiune). Și oricum,
noțiunile acestea au suficientă transparență la semnificație, astfel îbncât, în
forrte multe cazuri, cel atacat este considerat ca fiind agresorul. Acestea sunt
, însă mendrele și tertipuerile politice ale războiului.
În aceste condiţii, atacarea bazelor de plecare la ofensivă, a rezervelor,
punctelor de comandă, centrelor vitale, infrastructurilor şi resurselor entităţii
A, concomitent cu pregătirea unor aliniamente de apărare, este legală şi
legitimă, întrucât constituie o reacţie ofensivă (de preîntâmpinare) efectuată de
entitatea B, care se află în apărare legitimă, potrivit dreptului la autoapărare.
(Schema de mai jos)
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ACŢIUNE PREEMPTIVĂ

A

B

UNITATE
DEPOZIT

PC

CENTRU
DE
PREGĂTIRE

ALINIAMENT DE
APĂRARE NEMIJLOCITĂ

ATAC

ENTITATE
CARE SE
AFLĂ ÎN
APĂRARE

ALINIAMENT DE APĂRARE ÎNAINTATĂ
APĂRAREA TOTALĂ
Apărarea totală, potrivit doctrinelor care adoptă un astfel de concept, constă
în folosirea tuturor forţelor, mijloacelor şi resurselor pentru apărarea ţării împotriva
oricărui agresor. În aceste condiţii, fiecare cetăţean are atribuţii şi obligaţii în
sistemul naţional de apărare, fiind obligat să lupte pentru apărarea ţării. Apărarea
totală este forma de bază a războiului total, a războiului popular, specific unor ţări din
epoca de formare şi consolidare a naţiunilor. Apărarea totală apelează la patriotism,
la sentimente morale precum datorie, sacrificiu suprem, sacralitatea patriei şi a
valorilor naţiunii. Există încă ţări care folosesc acest concept – spre exemplu, Elveţia
– întrucât el implică şi un puternic efect disuasiv.
În condiţiile existenţei armelor de distrugere în masă, a sistemelor de arme
de înaltă precizie, în condiţiile profesionalizării armatelor, un astfel de concept
devine discutabil, iar formele şi formulele apărării totale nu-şi mai au pe deplin sens
(ne referim la sensul tradiţional – de apărare cu arma în mână), întrucât formele
războiului de agresiune sunt mult mai complexe şi mult mai subtile, războiul însuşi
devenind din ce în ce mai mult o afacere care se doreşte a fi profitabilă.
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INTERVENŢIA MILITARĂ
Intervenţia militară, ca formă de apărare, dacă se face sub mandat al CS al
ONU, este legală şi legitimă. Scopul intervenţiei militare – care poate fi de tip contrainsurgenţă, pentru menţinerea păcii, pentru sprijinirea unui guvern legitim, ales în
mod democratic, pentru stabilitate şi stabilizare, pentru asistenţă umanitară etc. – este
protecţia populaţiei, a patrimoniului şi valorilor, oprirea sau îngheţarea unui conflict,
lichidarea urmărilor unor catastrofe şi dezastre, asigurarea condiţiilor necesare
pentru derularea unor procese legitime de refacere şi reconstrucţie, în folosul ţării
gazdă, al menţinerii păcii şi stabilităţii şi detensionării mediului de securitate.
Intervenţia militară, în aceste condiţii, poate fi definită ca formă de apărare a
păcii sau ca formă de restabilire a păcii şi normalităţii şi, de aceea, ea are legitimitate.
Desigur, nu în toate cazurile este valabil acest raţionament, pentru că nu toate
intervenţiile militare au ca obiectiv doar acţiunea legitimă, în spiritul art. 51 din Carta
ONU.

APĂRAREA MODERNĂ
În războiul modern, distincţia dintre APĂRARE şi OFENSIVĂ devine din
ce în ce mai dificilă. Apărarea a ieşit din tranşee, iar ofensiva sau agresiunea nu
înseamnă neapărat desfăşurarea a sute de mii de soldaţi, de tancuri, de avioane, de
nave de luptă care atacă alţi soldaţi şi alte mijloace de luptă aflate în apărare sau în
ofensivă.
Apărarea modernă înseamnă devansare a adversarului, lovire când se aşteaptă
mai puţin, fapt împlinit, preempţiune, acţiuni indirecte, inclusiv psihologice,
mediatice şi de altă natură, mai ales, cibernetice, dobândire a legitimităţii acţiunii.
Or, toate acestea sunt, de fapt, acţiuni ofensive.
Apărarea modernă este o construcţie în toate planurile, inclusiv în cel
diplomatic, astfel încât, în intervalul de timp foarte scurt până la intervenţia CS al
ONU, să se realizeze scopul apărării sau cel al ofensivei.

STRATEGII DE SECURITATE, STRATEGII DE APĂRARE
De regulă, conceptul care se foloseşte în definirea securităţii şi apărării este cel
de strategii de securitate. Uneori, se consideră că un astfel de concept îl conţine şi pe
cel care se referă la strategiile de apărare, în sensul genului proxim (securitatea) plus
cel al diferenţei specifice (apărarea). Aceste două tipuri de strategii – de securitate
şi de apărare –, deşi par foarte asemănătoare sau de genul „securitatea conţine şi
apărarea”, nu sunt nici identice, nici foarte categorice.
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Securitatea este o stare, un efect, pe când apărarea este o acţiune, un proces
prin care se contracarează un set de provocări, pericole şi ameninţări şi se reduc la
maximum vulnerabilităţile la acestea.
Apărarea este legată de fenomenul război, pe când securitatea este un efect,
adică o stare a sistemului într-un mediu mai mult sau mai puţin conflictual. Efectul
reuşitei unei bune apărării poate fi o bună stare de securitate, dar efectul unei stări
optime de securitate nu înseamnă automat şi o bună apărare.
Strategia de apărare este legată de fenomenul război, de riscul de război.

RISCUL DE (IN)SECURITATE, RISCUL DE RĂZBOI
Riscul de (in) securitate se defineşte pe intersecţia provocărilor şi pericolelor care
afectează stabilitatea, buna funcţionare şi securitatea sistemului cu vulnerabilităţile
sistemului la acestea
Ri = P.V (unde Ri – risc de insecuritate; P – provocare, pericol; V –
vulnerabilitate)
Riscul de război se defineşte pe însumarea ameninţărilor directe externe cu
cele interne şi a vulnerabilităţilor la acestea, precum şi pe vulnerabilităţile la acestea,
atunci când fiecare dintre ele tinde către valori maxime (adică foarte apropiate de
cifra 1), determinând distrugerea sistemului, şi impunând implicit o atitudine, o
reacţie, un comportament pe măsură
Rr = Amax . Vmax, (unde Rr - risc de război, A max – ameninţare maximă şi
V max – vulnerabilitate maximă).

STRATEGIA DE SECURITATE
Strategia de securitate este o strategie de stare şi de dinamică. Ea se constituie
într-o modalitate coerentă de structurare, pregătire, organizare, planificare şi folosire
a forţelor, mijloacelor şi resurselor necesare realizării şi menţinerii mediului de
securitate naţional şi, în cadrul NATO, UE şi a celui de coaliţie, a celui internaţional
în parametrii de coerenţă şi de normalitate. Forţele, mijloacele acţiunile şi resursele
sunt extrem de diversificate şi cuprind, practic, toate domeniile securităţii, începând
cu cele politice, economice şi financiare şi continuând cu cele ecologice, sociale şi
cu cele de siguranţă şi ordine publică.
Strategia de securitate nu include strategia de apărare, care este cu totul altceva.
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STRATEGIA DE APĂRARE
- Strategia de apărare este ştiinţa, priceperea, experienţa şi arta de a pune în
operă o decizie politică privind comportamentul ţării (alianţei, coaliţiei etc.) în caz
de război. Nivelul strategic trebuie să configureze, să structureze, să organizeze, să
planifice, să pregătească şi să folosească forţele, mijloacele, acţiunile şi resursele
stabilite de decidentul politic în limita alocărilor şi competenţelor fixate de acesta.
- Strategia de apărare (naţională, NATO, europeană, de coaliţie etc.) trebuie
să răspundă unor provocări, pericole şi ameninţări ofensive, agresive, care privesc
domeniile vitale ale naţiuni, să contracareze sau să fie în măsură să contracareze un
atac. Aceste provocări, pericole şi ameninţări (PPA) sunt generatoare de conflict şi de
război, sub toate formele de manifestare a acestuia, iar strategia de apărare vizează
reducerea vulnerabilităţilor ţării şi contracararea acestor PPA care se pun în operă
prin război, indiferent sub ce formă s-ar manifesta acesta.

POLITICI DE APĂRARE
Politica de apărare face parte constitutivă din politica generală a statului şi
se referă la modul în care interesul vital al naţiunii (care, de regulă, se prezintă a fi,
în primul rând, unul de supravieţuire, sau, dacă mediul internaţional este stabil şi
bine structurat, de bunăstare, prosperitate şi securitate) este exprimat, materializat
şi prezervat prin decizii, legi fundamentale, acte normative şi atitudini coerente şi
consecvente privind protecţia vieţii, a populaţiei, a proprietăţii, a patrimoniului şi
apărarea ţării în caz de război, indiferent sub ce forme s-ar desfăşura acesta.
Politica de apărare se află în conexiune directă cu politica de securitate – fapt
pentru care, de multe ori, vorbim de politica de securitate şi apărare – dar între cele
două nu există nici raporturi de identitate, nici de subordonare, ci doar de coerenţă şi
de condiţionare diferită şi specifică.
Noţiunea politici de apărare poate avea un conţinut diferit de ceea ce înţelegem
prin POLITICA DE APĂRARE, situându-se undeva în intervalul dintre strategia de
apărare şi nivelul operaţional al apărării.
În acest caz, ele se situează undeva între nivelul strategic al acţiunii de apărare
şi cel operaţional şi se constituie în modalităţi prin care nivelul politic şi cel strategic
sunt traduse şi transferate în nivelul operaţional.
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NIVELURI, CONEXIUNI, DETERMINĂRI
TIP

NIVEL

DECIZIONAL

Decizionalplanificator

Organizatoric
Executiv, acţional

CONŢINUT

Politic

Elaborează decizia politică cu privire la apărare. Mai exact,
elaborează politica de apărare a ţării, în context naţional,
aliat, comunitar şi de coaliţie. Această decizie se
concretizează în prevederile constituţionale, în legea apărării
şi în celelalte documente prin care se stabilesc scopurile
politice ale apărării, nivelurile posibile de angajare, resursele
necesare etc.

Strategic

Ştiinţa, priceperea, experienţa şi arta de a pune în operă
decizia politică. Expertizează strategic această decizie.
Structurează, pregăteşte , instruieşte, organizează şi foloseşte
forţele, mijloacele şi acţiunile, în funcţie de resursele alocate
de decident

Operativ

(Operaţional)

Tactic

În funcţie de decizia politică şi de cea strategică, realizează
dispozitivele operative (operaţionale) necesare trecerii la
acţiuni. Proiecţia forţei în locaţiile şi în teatrele de operaţii
stabilite de nivelul strategic
Acţionează în dispozitivele şi limitele de angajare stabilite

CONEXIUNI, FEEDBACK
NATO
PSAC
COALIȚIE

FEEDBACK
EXPERTIZA

INTERESUL
NAŢIONAL VITAL

DECIZIE
POLITICĂ

PLANIFICARE
STRATEGICĂ

CORECTARE
Scop
Forţe
Legi
Mijloace
Limite
Acţiuni
Alocări
Resurse

RAPORT
REALIZARE
DISPOZITIVE
CORECTARE
Proiecţie
Locaţii
Comandament
Dispozitiv

RAPORT
ACŢIUNE
TACTICĂ
CORECTARE
Acţiune
de luptă şi
de altă
natură

EFECT

FEEDBACK
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CONCLUZII
După spargerea bipolarităţii, deşi nu s-a ieşit din efectele de falie ale
Războiului Rece, s-a încercat o redefinire a conceptelor, dar nu prin restrângerea, ci
prin resemnificarea semnificaţiilor. Astfel politicile, strategiile şi acţiunile de apărare
au generalizat mult prea mult acest concept, încât, astăzi, practic, prin apărare se
poate înţelege aproape orice – inclusiv intervenţia militară, chiar şi fără mandat
ONU, împotriva unui stat suveran.
Dincolo de aceste semnificaţii, este cer că este nevoie de o nouă redefinire
a conceptului de apărare, astfel încât el să răspundă cât mai bine noilor provocări,
pericole şi ameninţări la adresa fiecărei ţări, dar şi a mediului de securitate naţional,
regional şi global, în dinamica fără precedent a acestuia.

ÎNTREBĂRI REZUMATIVE
Cum ar putea fi definit, astăzi, conceptul de apărare?
Faptul că, prin apărare, se poate înţelege aproape orice, este avantajos sau
dezavantajos pentru mediul naţional şi internaţional de securitate?
Apărarea este necesară sau acest concept, extins, se foloseşte doar ca un pretext
pentru o mai bună poziţionare a anumitor ţări în dispozitivele uriaşe de putere care
înconjoară planeta?
Ce este apărarea naţională?
Ce este apărarea colectivă?
Ce este apărarea comună?
Care este legătura dintre cele trei concepte?
Ce sunt acţiunile preventive, în cadrul apărării?
Ce sunt acţiunile preemptive?
Care consideraţi că este sfera de cuprindere a art. 51 din Carta ONU privitor la
autoapărarea individuală sau colectivă?
Ce este apărarea totală?
Ce este intervenţia militară?
Cum vedeţi raportul dintre intervenţia militară şi conceptul de apărare? Este
intervenţia militară o formă a apărării?
Comentaţi sintagma „cea mai bună apărare este ofensiva”.
Alcătuiţi o schemă prin care să ilustrați conexiunile şi determinările dintre
nivelurile politic, strategic, operaţional şi tactic în problema apărării
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GOLURILE DE CUNOAȘTERE
SUNT CA SOMNUL RAȚIUNII
KNOWLEDGE GAPS ARE LIKE
THE SLEEP OF REASON
George Liviu TELEOACĂ1

Abstract
Munca este act de creație și ca urmare poporul muncitor nu se cuvine
a fi desemnat prin cuvântul slugă, nici dacă poartă corelativul „al muncii
tăcute”, fiindcă în timp sintagma „muncă tăcută” se pierde și ne rămâne
în cap și în suflet doar umilitorul calificativ: slugă. Asta nu e figură de stil,
ci altceva. Nedrept este și reproșul adresat celor mulți, truditori ai muncii
tăcute, că nu ar avea seva necesară pentru a plămădi pentru noi elite mai
performante.
Cuvinte-cheie: cunoaștere; elite; cultură; demnitate; valoare; repere;

Abstract
Work is an act of creation, and as a result the labored people are not
to be appointed by the word servant, even if they bear the correlation „of
silent work”, because while the phrase „quiet work” is lost and we remain in
the head and soul only the humble qualifier: the servant . That’s not a figure
of speech, but something else. Unjustly it is also the reprobe to those many,
truders of silent work, that they would not have the sap necessary to pay for
new elite performances.
Keywords: knowledge; Elite; Culture; Dignity; Value; Best;
1

Cecetător științific, București
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Moto: Păcatele culturale nu se prescriu niciodată.
(Dan Ciachir)

A

carul Păun mereu este înduplecat să creadă că poartă vina
la toate relele. Are și el păcatele lui, dar e profund greșit
Putem fi
să-i fie puse-n spate și păcatele altora. Evident, comportamentul
asupriți sau poporului se cere a fi îmbunătățit, dar se comite o mare și multiplă
alungați, dar greșeală, când semizeii de la butoane se debarasează de propriile
neam inferior lor responsabilități, transferându-le asupra celor mulți. Se pierde
nu putem fi astfel șansa oricărei redresări, fiindcă cei în cauză se consideră și
numiți nici sunt considerați imaculați, iar celor mulți nu le rămâne decât să
dacă ar fi să îndure consecințele, descurajați și scârbiți de ideea că orice ar face
nu se mai pot realiza într-o societate ce pare decăzută, de vreme ce
pierim.
este culpabilizată fără încetare.
Dacă această culpabilizare a maselor, cel mai adesea
nefondată, durează ani și decenii, societatea începe să decadă cu tot mai puține șanse
de redresare, fiindcă sentimentul inutilității eforturilor se extinde. Vom trăi mult mai
bine, dacă vom înlocui critica cu autocritica. Trebuie să fim convinși că numai elitele
pot oferi modelul de viață cuvenit unei națiuni și că inculparea unui neam este, cu atât
mai nocivă, cu cât cei mulți nici nu pot fi îndreptați prin critică, ci numai prin modele.
De aceea, înainte de a se mai arăta cu degetul spre pleava din ochii truditorilor de
rând, se impune eliminarea franjelor de lumini și umbre din câmpul vizual al celor
aflați în vârful culturii noastre.
Înainte de orice, sunt de eliminat dificultățile de comunicare cu Academia
Română, prea puțin dispusă să accepte că mai dăinuie erori rămase din trecut, de
unde și tendința sa clar manifestată de a tergiversa analiza de fond a soluțiilor propuse
din exterior, numai fiindcă s-au găsit vicii, unele chiar reale, în forma de prezentare
a propunerilor. Cu tot respectul cuvenit, rugăm cel mai înalt for al culturii noastre
să acorde o atenție reală soluțiilor propuse, fiindcă în știință, mereu, este ceva de
ameliorat, iar ideile novatoare apar, unde vor ele.
Fără ezitare ne alăturăm acelui perseverare diabolicum, cu dorința vădită de a
nu se mai persevera în obstrucționarea dialogului. Semne bune există, totuși, fiindcă
la modul declarativ s-a recunoscut că dialogul este prima condiție a vieții (Mihail
Șora).
Până la urmă de ce aceste punctări? S-a întâmplat ceva?
Da, s-a întâmplat!
După ce, parcă l-am și uitat pe Tatulici cu rușinea lui de a fi român, după ce s-a
mai liniștit și HRP, care prea și-a permis să descrie radiografia neamului românesc
în termeni suburbani-scatologici, ne pomenim, iată, ca din senin, cu un nou caz; de
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neașteptat și, aproape, de neimaginat.
Invitată la o emisiune TVR (https://www.youtube.com/
watch?v=H1cdkswS19M), cea mai cordială, harnică și iubită personalitate a culturii
române a ținut cu tot dinadinsul să ne convingă că suferim de sindromul poporului
de rangul doi, că suferința este fără leac și că trebuie să ne mulțumim cu demnitatea
trăită la nivelul acestui statut de inferioritate. A mai spune că această stare este fără
leac înseamnă a osândi pentru mult timp.
Este adevărat că s-au prăvălit asupra noastră cam prea multe necazuri, de
am ajuns să oscilăm între agonie și extaz, dar domnia sa, prin pregătire, ca și prin
înaltele sale funcții, trebuia să aleagă calea spre extaz și să spună: Aceasta este cauza
noastră!, știut fiind că doar fervoarea pentru o cauză îți redă șansa la propășire și la
respectul de sine. (Antoine de Saint Éxupery, Citadela).
Prea sunt multe azi de făcut în lume și mai ales în UE, pentru ca, îndrumați
de elitele noastre, să nu ne găsim și noi de făcut ceva respectabil, ca să nu ne găsim
chiar rostul nostru, pe care să ni-l asumăm cu toată dăruirea. Numai Lacheul așteaptă
ocările și dispozițiile stăpânilor, Universitatea și Academia privesc în jur și văd
imediat ce este de făcut, fiindcă soluțiile și cu atât mai mult soluțiile inteligente pentru
problemele de azi pornesc de la cercetarea academică și universitară. Constantin
Rădulescu-Motru a arătat, încă din anul 1904, că demersul politic este cel care
depinde de calitatea culturii și nu invers. Tratatul de la Maastricht, din 7 februarie
1992, nu numai că a reafirmat dependența actului politic de calitatea culturii, dar a și
adresat elitelor culturale chemarea de a pune umărul la edificarea unității europene,
cu precizarea că avem nevoie de o cu totul altă cultură.
În plus, dacă teoria provocare-răspuns formulată de pragmaticul savant, Arnold
J. Toynbee, se adresează elitelor, acelea care sunt, oare de ce se mai arată cu degetul
spre cei mulți, așa cum făcea un istoric, de la care ne-a rămas ca o pedeapsă sintagma
acuzatoare și demobilizantă: „un popor de oi”. Istoricul, ca exponent al înțelepciunii
societăților de a trăi (HISTORIA MAGISTRA VITAE !), nu are voie să plângă, nu
are voie să se plângă, nu are voie să deplângă.
A-ți jigni neamul, care te susține, cu sintagma „popor de oi” nu este treabă de
istoric. Istoricul nu avea voie să confunde oaia cu păstorul. Suntem neam de păstori,
dar și Avraam și Iacob și David, mai la început, tot păstori au fost. Exercitarea
păstoritului, când mai e și transhumant, presupune cunoașterea la perfecție a
unui complex de științe, un înalt spirit organizatoric și multă bărbăție, fiindcă ești
răspunzător pentru multe și pentru mulți. Istoria se face punând în centru ființa umană
și nu idei depășite, cum e și cea privind originea noastră latină.
Poate că dacă ar fi aprofundat ceva mai bine, măcar, Istoria romană a lui
Theodor Mommsen, ar fi dibuit acele chei inedite, care să ne relanseze în căutarea
adevărului nostru identitar, ajuns în context european unul de interes imediat. După
ce în anul 1992, Rémi Brague publicase, la Paris, Europe, la voie romaine, a cunoaște
Istoria romană a lui Theodor Mommsen, singurul istoric căruia i s-a decernat Premiul
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Nobel, a devenit o necesitate și nu doar pentru tristul personaj obsedat de oi, ci pentru
elitele noastre intelectuale începând cu istoricii.
Tradusă în românește, în anul 2002, cu titlul Europa, calea romană, cartea ne
cere să reflectăm cu privire la esența Europei, asupra a ceea ce constituie identitatea
sa și unitatea sa. Or, pentru a se desluși cât de eficientă poate fi în epoca noastră calea
romană, trebuia să se pornească de la fondul de cunoștințe sistematizate de Theodor
Mommsen în celebra sa lucrare, dar și de la cheile sale încă nevalorificate, fără de
care UE se află în grea suferință.
Pe de altă parte, este firesc să recunoaștem că Roma, ca model de civilizație,
n-a apărut ca „din senin” la anul 753 î.Hr. Titii, Lucerii și Ramnii, deja, erau purtători
de temeiuri, așa încât temeiurile generale de unitate ale complexului european provin
mai din adâncul timpului, dar și din locul de unde au emanat caracteristicile barbare
și scite ale limbii latine, pomenite în dialogul dintre Papa Nicolae I și Basileul Mihail
al III-lea. Pentru Rémi Brague Atena, Ierusalimul și Roma sunt sursele, de la care
s-a adăpat dinamismul secundarității europene, dar spre lauda înaltei sale ținute
deontologice, tot autorul se întreabă în prefața la ediția de limbă română „dacă un
resort esențial nu s-a rupt”. El nu s-a rupt, ci a fost acoperit de întunericul uitări,
care după alți șapte ani a fost înlăturat de marele cotidian NYT, din 30 noiembrie
2009, (https://www.nytimes.com/2009/12/01/science/01arch.html) atunci, când a
vestit lumii întregi că mult înaintea gloriei reprezentată de Atena și de Roma, cu
mult înaintea orașelor din Mesopotamia și a templelor de pe Nil, a trăit la Dunărea
de Jos un popor, lider în artă, în tehnologie și în comerțul la distanță. Așadar, nimic
surprinzător, de vreme ce gurile marilor fluvii au fost în istoria lumii leagăne de
civilizație.
Dar să revenim la recentul interviu, în care s-a și repetat, pe bună dreptate, că
ne aflăm între agonie și extaz.
Acesta este adevărul, ne aflăm între agonie și extaz, motiv pentru care este
legitim să întrebăm: Oare de ce liderii, de la toate nivelele culturii noastre, evită să
militeze sau măcar să abordeze cu seriozitate varianta numită extaz?
Numai fiindcă rădăcinile și temeiurile civilizației europene se arată a fi la
Dunărea de Jos?
Dar, asta nici modestie nu e, ci o jenantă teamă și o păguboasă comoditate de a
cumpăni abundenta informație primară pusă la îndemâna oricui de performanțele IT,
între care și cataloagele on-line ale bibliotecilor sau avalanșa de tratate și dicționare
în variată electronică. Temeiurile reale ale civilizației europene trebuie să se afle
undeva și ca urmare se cer a fi căutate și găsite, oriunde s-ar afla. Ur-volk, Ur-heimat,
Ur-schprache, Ur-monotheismus sunt concepte bine motivate, a căror importanță
crește cu fiecare zi care trece.
Avem nevoie de Adevăr și, ca urmare, nu avem dreptul să uităm, că și până
acum, în acord cu delimitarea impusă de spațiul în care crește fagul, Grigore
Buțureanu, Teohari Antonescu, Cambrige History of India, Marija Gimbutas și mulți
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alții au dovedit importanța ținuturilor de pe valea Dunării de Jos pentru civilizația
indo-europeană și nu numai.
Dintre reperele noastre identitare, chiar nu mai poate fi înlăturată ideea
aberantă că românii alcătuiesc un popor nou, care s-ar fi format abia după urgia
jafului declanșat de împăratul Traian și că limba română s-ar fi plămădit din graiul
abrutizat și abrutizant al legionarilor, ce ne-au ucis și ne-au stors în numele Romei
Antice? În istoria civilizațiilor, jaful și asuprirea produc reculuri și, totuși, noi am
reușit să ne păstrăm ființa. Ajuns la Roma, Badea Cârțan a fost asemuit cu personajele
de pe Columnă. Opregul gugulanilor purtat și azi cu demnitatea conștiinței identitare,
vine din civilizația Vinča, iar cătrința maramureșencelor e incizată pe ceramica de la
Suciul de Sus din epoca bronzului (Ioan Marchiș).
Chiar nu se știe, că distinsa doamnă Maria Iliescu a găsit destule cuvinte
românești în substratul unor limbi europene, după ce, cu două secole în urmă, însuși
Petru Maior, marele corifeu al Școlii Ardelene a dat primul mare semnal că limba
latină nu se află la originea limbii române, atunci, când a scris: Dacă este a grăi oblu
limba română este muma celei latinești?
Mai clar de atâta nici că se putea, iar omonimele româno-latine și penele de
pasăre de pe Lupa Capitolină îi dau perfectă dreptate. Rezultă, așadar, că stabilirea
adevăratei noastre identități nici nu mai depinde de ceea ce a zis un autor sau altul, ci
se definește, exclusiv, prin referire la aceste informații primare furnizate de explozia
informațională de azi.
Un caz elocvent de omonimie româno-latină îl reprezintă bine cunoscutul verb
a merge, care în limba română se referă mai ales la deplasare și apoi la funcționare,
în timp ce verbul mergo,-ere cu frecvență nesemnificativă în limba latină se referă
la scufundare, submersie. S-a încercat motivarea acestei mutații semantice, dar și
tentativa lui Sextil Pușcariu e hilară. Chiar dacă, cineva ar fi inițiat, în mod arbitrar,
tentative de mutație semantică nefirească, nu se poate explica generalizarea lor. Ideea
unei asemenea generalizări pică de la sine, dacă avem în vedere că și în celelalte
limbi romanice înțelesul și forma verbului a merge coincid cu înțelesul și forma
verbului românesc.
Omonimie româno-latină se constată și pentru alte cuvinte cum ar fi: a afla,
brumă, a iubi, a lăsa, pernă, a striga, talpă, a urca etc. Dacă în Dacia Traiană s-ar
fi răspândit limba latină, aceste cuvinte ar fi păstrat înțelesul din limba latină, dar în
limba română cuvintele acestea au un cu totul alt înțeles. Ajunși aici, mai trebuie
subliniat și faptul că Romul(us), ca eponim al romanilor este proiecția lui rumăr(us)
și nu altfel, întrucât această formă rotacizată a lui român, ancorează vechimea
etnonimului nostru în perioada celei mai arhaice flexiuni indo-europene, flexiunea
alternanței r/n (Cf. É. Benveniste), adică ne-am numit rumări și apoi rumâni cu mult
înaintea fondării Romei. Pe seama primei forme rotacizate, rumăr, a și existat în
Roma Antică, pe partea estică a colinei Aventin, spațiul activităților cu caracter sacru
numit Remoria, spațiu dominat de templul Fraților Arvali. A mai existat în Roma
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Antică și sărbătoarea numită Remuria consacrată străbunilor buni și iluștri, ca dovadă
directă și de necontestat a faptului că romanii înșiși au recunoscut că strămoșii lor
cei buni și înțelepți au fost rumării. De aici, și multele intimități dintre limba latină
și limba română, puse în evidență de domnul profesor universitar Ion Coja, care a
urmărit mai ales relevanța cuvintelor periferice, inaccesibile vorbitorului de rând.

După cum se vede, limba latină și limba română s-au dezvoltat independent pornind
de la un fond comun de cuvinte. Ca dovadă că acest fond comun s-a constituit la
Dunărea de Jos, mai dăinuie pe pământul românesc câteva cuvinte, care se dovedesc
a fi bază de metaforizare pentru cuvinte ivite în mai multe limbi indo-europene. Cazul
acestor cuvinte este total diferit de cazul cuvintelor ce se aseamănă între ele. În cazul
cuvintelor asemănătoare cuvântul de bază (cuvântul matcă) nu rezultă în mod necesar,
pe când legătura directă dintre cuvântul-bază și cuvântul născut prin metaforizarea
bazei sale arată precis originea cuvântului și, implicit, sensul deplasării lui în spațiu.
Un asemenea cuvânt-bază este vechiul cuvânt românesc cloambă cu înțelesul de
creangă, pe seama căruia au apărut noi cuvinte în limbile indo-europene, mai ales,
cuvinte referitoare la leagăn. Acest exemplu rarisim, dar real, de cuvânt-bază de
metaforizare este esențial, fiindcă arată, fără putință de tăgadă, că roirile, pornite spre
cele patru zări, au valorificat în mod propriu cuvântul cloambă, cu care plecaseră din
limba română rămasă până azi la Dunărea de Jos, adică în vatra băștinașilor Europei,
cum a numit-o Marija Gimbutas.
Tot de la Dunărea de Jos a pornit în toată lumea și simbolul Lupului cu pene,
numit de multe ori Dragon sau Balaur, în legătură cu care s-au găsit mai multe statuete
cu cap de lup în depozite ale neoliticului timpuriu, cum sunt cele de la Dimini-Volos
sau de la Vinča.
Marea răspândire a Dragonului corelată cu răspândirea similară a cuvintelor
născute pe plan local prin metaforizarea specifică a cuvintelor-bază românești, dar
și ținând cont de faptul că există omonime interlingvistice, se ajunge la concluzia
indubitabilă că gestionăm Vatra Tradiției Primordiale, iar dovezile se înmulțesc pe
măsură ce se trece de la Antichitate spre Evul Mediu. Etnonimele și toponimele,
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începând cu cele ale ligurilor, alcătuiesc un alt sistem de informație primară, care
atestă fără echivoc esența valahică a Europei, că tot ni s-a cerut de către Rémi Brague,
să reflectăm cu privire la esența Europei.
Ca dovadă directă că în edificarea civilizației umane, prin sacru, am avut un
rol pe deplin recunoscut încă din acea vreme, neamul acesta de la Dunărea de Jos a
și fost sacralizat în Rig-Veda ca zeitate colectivă cu numele de Valac-Hilyah.
Fără nici un dubiu, suntem neamul matcă, neamul întemeietor de societăți
civilizate prin sacru, de la Oceanul Indian la Oceanul Atlantic, iar însușirile prin care
am ajuns la aceste înfăptuiri le purtăm în firea noastră sub forma a ceea ce Lucian
Blaga numește matricea stilistică. Ea rămâne stabilă dincolo de toate suferințele
îndurate, așa cum au constatat, pe viu, la vremea lor, poetul Martin Opitz, părintele
poeziei germane, după anul 1600, sau geograful Wilhelm Hoffmann, care colindase
toată lumea după anul 1800. Cu toată sobrietatea lor, cele două genii au exprimat
în termeni elogioși noblețea fizică și spirituală a neamului românesc. N-am fost
niciodată neam de rangul doi, așa încât orice tentativă de a ne considera neam de
nivel inferior nu poate fi decât respinsă ca nulă și neavenită.
Putem fi asupriți sau alungați, dar neam inferior nu putem fi numiți nici dacă
ar fi să pierim. Pe baza registrelor fiscului otoman și a mărturiilor directe rămase de
la geograful Elysée Reclus și istoricul Georges Castellane, populația, de la Dunăre
la Corint, a fost preponderent românească. Ca urmare, limba română a continuat să
fie limbă franca în Balcani până către anul 1950. În secolele anterioare, încă s-a mai
vorbit românește până pe Vistula și din Tatra, până dincolo de Bugul, care delimita
Țara Moldovei pe hărțile geografilor de la Gotha (Ion Varlam-Liviu Vălenaș). Foarte
mulți dintre români au pierit asasinați mișelește de cei ca antarții sau prin înfoibare.
Pentru a scăpa de urgie mulți s-au exilat. Exilați, însă, au fost și Dimitrie Cantemir
și Inocențiu Micu-Klein și Alexandru Ioan Cuza, dar niciodată n-au fost considerați
de neam inferior. Ca aceștia ne-au fost liderii și ca ei ne este neamul, dar lăcomia,
viclenia, cinismul și cruzimea samavolnicilor au fost de neimaginat. După cum era și
de așteptat, aceste rele s-au întors împotriva lor și astăzi se vorbește frecvent despre
sinuciderea Occidentului (Douglas Murray, The Strange Death of Europe)
Bine, bine, s-ar putea obiecta: așa, ați fost atunci, dar azi trăiți fără rost și ca
atare sunteți un neam decăzut. Da, urgisit de noile viclenii, dar decăzut nu! Decăzuți
ar putea fi doar cei ce au pierdut Legea, Legea care ne-a zidit pe toți. Decăzuți ar
putea fi numiți doar cei care contrar Legii caută să promoveze noi forme de marxism.
Noi mai păstrăm Legea și spre beneficiul tuturor celor de azi am purtat peste milenii
arhetipurile necesare pentru reîntemeierea lumii, fiindcă nu poate exista unitate în
diversitate fără a conștientiza și a cinsti în comun și în comuniune leagănul civilizației
umane. Luminarea lumii este datoria noastră specifică și știm ce avem de făcut. Cum
vom reuși este mai greu de spus. Văzând și făcând.
Ne-am regăsit și ne consolidăm cu fiecare zi care trece. Crezul domnului
academician Alexandru Zub este și crezul nostru. Da, identitatea reprezintă o
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conquistă continuă și în această idee rugăm Onor Conducerea Academiei Române să
asigure buna funcționare a unui grup de lucru cu aptitudini transdisciplinare: istoria
artelor plastice-heraldică-semantică-teologie, în cadrul căruia să putem conlucra
pentru a aduce la zi temeiurile noastre identitare, dar și rolul ce ne revine în salvarea
și edificarea Europei Unite. Contăm pe crezul recent proclamat de Domnia Sa,
Domnul Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române și Magnificul Rector al
UBB: la noi ideea europeană trebuie să fie idee românească, în primul rând, iar
europeanul trebuie să mă perceapă ca un om care îmi cunosc locul în Europa, îmi
cunosc valorile și vreau să le împărtășesc altora.
Ne cunoaștem și locul și valorile. Suntem națiunea matcă, iar valorile noastre
aparțin tuturor, de unde și datoria de a le restitui cu toată grăbirea. Suntem națiunea
matcă și nu trebuie să cerem voie nimănui pentru a ne face datoria.
Toate acestea nu reprezintă un fel de tratament psihiatric pentru un bănuit
sindrom de inferioritate imaginat de pripeala unui realizator de televiziune, ci
destinul nostru în lume, pentru care România și Românii au trăit jertfelnic de la
Facerea Lumii. Facerea Lumii Civilizate.
București, 30 aprilie 2019
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FERICIREA - O ALEGERE?
(Perspective neuropsihologice)
HAPPINESS - A CHOICE?
(Neuropsychological Perspectives)
Drd. Georgiana-Lorena NISTOR

Rezumat
- Cui aparține fericirea? Cine ne dă dreptul acesta? Este aceasta o
alegere?
Fericirea este în mâinile noastre! E o alegere exclusiv a noastră.
La nivel psihologic şi emotional, fericirea este doar stare pe care noi o
alegem în funcție de recunoștința noastră si de mulțumire.
Fericirea este departe de a fi doar o noţiune psihologică. Pragmatismul
unor domenii precum biochimia sau neurofiziologia s-a dovedit, cel puţin in
privinta acestui cuvant, intemeiat. Când ne întrebăm ce ne face fericiți, în
gând ne vin circumstanțe, posesiuni sau oamenii pe care îi iubim. În realitate,
fericirea este o experiență chimică.
Din punct de vedere neurofiziologic, patru principale neurochimicale,
hormoni și neurotransmițători, generate în creier, sunt fundamental
responsabile pentru crearea senzațiilor și emoțiilor pe care le asociem cu
fericirea.

Cuvinte cheie: Fericirea-o alegere ; Dreptul la fericire ; Ce este fericirea?;

Abstract
-To whom does the happiness belong? Who gives us this right? Is this
a choice?
Happiness is in our hands! It’s an exclusive choice of ours.
At the psychological and emotional level, happiness is just a state we
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choose according to our gratitude.
Happiness it is not just a psychological notion. The pragmatism of some
areas such as biochemistry or neurophysiology has been proven. When we
ask ourselves what makes us happy we think about the circumstances, the
possessions or the people we love. In fact, happiness is a chemical experience.
Neurophysiological, four major neurochemicals, hormones and
neurotransmitters generated in the brain are fundamentally responsible for
creating the sensations and emotions we associate with happiness.

Keywords: The happiness-a choice; The right to happiness; What is
happiness?;
„Ce este fericirea?” Iată o întrebare la care au încercat să răspundă nenumăraţi
oameni de ştiinţă de-a lungul timpului. Oamenii visează la fericire; speră şi luptă
pentru ea, fie că aceasta se regăseşte în lucruri materiale, nevoi emoționale sau
aspiraţii profesionale.
Este fericirea o bucurie a unei reuşite punctuale sau este mai degrabă o stare
de bine pe o perioadă lungă de timp?
Așa cum zicea și Aristotel, „Fericirea depinde de noi”. Poate cel mai simplu
mod de a găsi fericirea este de a înțelege și a accepta că aceasta depinde de noi.
Fericirea este o alegere, fie că aceasta este punctuală ori este o alegere pe termen
lung.
Fericirea este în mâinile noastre! E o alegere exclusiv a noastră, o alegere de
fiecare zi.
La nivel psihologic şi emotional, fericirea este doar stare pe care noi o alegem
în funcție de recunoștința noastră si de mulțumire.
Dacă ne condiționăm fericirea de lucruri măreţe, cum ar fi obţinerea unor
beneficii materiale sau lucruri greu de atins, vom ajunge să fim fericiţi doar punctual,
o scurtă perioadă după obţinerea lor, iar apoi ne vom propune un alt obiectiv și din
nou vom fi nefericiţi, fiind mereu nemulţumiţi.
Astfel, fericirea dependentă de rezultate nu durează la nesfârșit. Sunt și situaţii
în care îndeplinirea unor obiective nu depinde în totalitate de noi, iar în acest caz
putem fi nefericiţi și nu pentru că nu am avea nimic, ci pentru că ne condiţionăm
fericirea în mod disfuncţional, dependent de lucruri, persoane sau emoții.
De asemenea, uneori, tindem să vedem fericirea puțin distorsionat. Ne
reprezentăm fericirea ca fiind un amalgam de emoţii pozitive și lipsa emoţiilor
negative.
Construcţia omului cuprinde atât comportamentul raţional, cât si cel iraţional,
acesta fiind influenţat, în cea mai mare parte, de partea genetică, de factorii sociali,
iar, în proporţie minimală, de acţiunile pe care le întreprindem.
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Pentru un comportament raţional şi pentru asigurarea stării de bine, a sănătăţii,
indiferent de emoţiile pozitive sau negative, fireşti experienţelor de viaţă ale
omului, este necesară asigurarea unui timp dedicat activităţilor care ne fac plăcere,
cunoaşterea punctelor tari pe care trebui să le conștientizăm, desfăşurarea activităţilor
profesionale și, nu în ultimul rând, cunoaşterea valorilor cardinale, pentru a ne putea
asigura o stare de bine şi de fericire pe termen lung.
Fericirea este departe de a fi doar o noţiune psihologică. Pragmatismul unor
domenii, precum biochimia sau neurofiziologia, s-a dovedit, cel puţin în privinţa
acestui cuvânt întemeiat. Când ne întrebăm ce ne face fericiți, în gând ne vin
circumstanțe, posesiuni sau oamenii pe care îi iubim. În realitate, fericirea este şi o
experiență chimică.
Din punct de vedere neurofiziologic, patru principale neurochimicale, hormoni
și neurotransmițători, generate în creier, sunt fundamental responsabile pentru
crearea senzațiilor și emoțiilor pe care le asociem cu fericirea. În funcție de gândul,
emoția și starea pe care le trăim, creierul secretă un anumit neurotransmițător care
poate fi fie un mesager al tristetii sau al stresului adică adrenalina și cortizolul, fie un
mesager al fericirii: serotonina, dopamina si endorfina, Dominația anumitor tipuri de
neurotransmițători determină starea noastră interioară și invers.
Neurotransmițătorii, sau mediatorii chimici, sunt subsțante chimice care
se găsesc în sistemul nervos (de exemplu creier), prin intermediul cărora se face
transmiterea, modularea și amplificarea impulsurilor nervoase în sinapse (zona de
contact dintre doi neuroni).
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Fericirea este un echilibru între două concepte: a vrea si a plăcea, fiecare cu
localizarea lui anatomică specifică.
Prin interacțiunea celor două sisteme, într-un proces destul de complicat,
apare starea de fericire.
Paradoxal, deşi are nenumărate circuite cerebrale care reacționează la plăcere,
răspândite în întreg cortexul, creierul uman posedă puține structuri care generează
starea de fericire.
Cortexul este cel care transforma plăcerea, dându-i un sens în relaţie cu
identitatea individului, raporturile lui sociale sau alți factori particulari ai respectivei
persoane.
În concluzie, nu există o cale corectă de a fi fericit. Nu există o formulă
specifică pe care toată lumea trebuie să o urmeze pentru a găsi fericirea adevărată.
De fapt, ceea ce funcționează pentru o persoană poate să nu funcționeze
pentru alta, deoarece găsirea fericirii noastre este una personală, însă ea depinde în
întregime de fiecare dintre noi.
Fericirea este o alegere. Indiferent dacă vrem să credem sau nu, suntem
responsabili de cât de fericiți suntem.
La urma urmei, viața aduce anumite obstacole care pot provoca tristețe și
inversul a tot ceea ce am știut despre fericire. Există momente când este incredibil
de dificil să găsești bucuria și lumina, când simți că totul a fost întors cu capul în jos
și înapoi.
De fapt, când ne aflăm în momente de cumpănă, cineva care vă spune că
fericirea este o alegere poate fi ultimul lucru pe care doriți să-l auziți, însă acesta
poate contribui la găsirea luminii în întuneric.
Știind că fericirea este o posibilă opțiune, aceasta poate face diferența în lume!
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IDEILE TRĂZNITE POT AVEA
SOLUȚII INGINEREȘTI?
TRUE IDEAS CAN HAVE
ENGINEERING SOLUTIONS?
Prof.univ.dr.ing. Marian RIZEA1

Abstract
În dezvoltarea sa, omenirea a avut
nevoie mereu de idei trăznite. O astfel de idee
te poate face celebru, în ambele sensuri. Să
iți popui să înmagazinezi energie electrică în
depozite de gaze este o gafă tehnică de top dar
a gasi soluții este la fel de riscant, pentru ca nu
mulți te pot înțelege.
Cuvinte-cheie: depozite de gaze;
energie electrică; surse regenerabile de
energie; compresor; generator electric;

Abstract
In its development, mankind has always had witted ideas. Such an
idea can make you famous in both ways. Asking you to store electricity in gas
storage is a top technical blunder, but finding solutions is just as risky as many
people cannot understand you.
Key words: gas deposits; electricity; renewable energy sources; compressor; power
generator;
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iscursul televizat de la începutul lunii martie 2019 al ministrului energiei
domnul prof. univ. dr. ing. Anton ANTON, prin care anunța că dorește „să
introducă în România o idee care nu a mai fost introdusă în lumea asta (sau poate
a fost intodusă dar nu știu eu) și anume aceea de a acumula energie electrică în
depozite de gaze”, a stârnit valuri de hohote de râs și a generat comentarii complexe
și extrem de acide pe rețelele de socializare prin faptul că afirmația nu este a unui
oarecare, iar tehnic și tehnologic este imposibil acest lucru.
Ca unul care am pregătire în domeniul energiei electrice dar și al gazelor
naturale, recunosc că afirmația distinsului membru al guvernului m-a surprins
și l-am notat automat cu o notă foarte mică, însă, gândul m-a dus instantaneu
la o discuție purtată în 2014 cu câțiva participanți la Conferința internațională
privind procesele de Fabricație Inteligente şi Sustenabile (26-29 iunie 2014),
Universitatea din LISABONA - Portugalia, unde o secțiune era dedicată „ideilor
trăznite” . Unul dintre aceștia a lansat ideea construirii unui motor cu aer comprimat,
silențios și nepoluant.
L-am atenționat că ideea nu este nouă și i-am spus că în România, în tunelul
trans-montan neterminat, Sinaia Izvor – Pietroșița (Dâmbovița) este blocată încă din
vara anului 1916 (anul intrării țării noaste în Primul Război Mondial), o locomotivă
care funcționa cu aer comprimat (pentru scoaterea materialului excavat fără poluarea
aerului) și se poate convinge căutând pe Google acest aspect...
La susținerea tezei mele de doctorat, acum aproape 20 de ani, intitulată
Contribuții la exploatarea sării prin dizolvare cu ajutorul sondelor, teză elaborată
sub îndrumarea renumitului profesor universitar doctor inginer George IORDACHE,
am susținut ideea utilizării cavernelor de sare, rezultate prin minerit (saline)
sau dizolvare, pentru depozitarea de fluide petroliere(petrol și gaze lichefiate),
de materiale și deșeuri radioactive și chiar ca acumulatori de energie electrică
excedentară.
Împreună cu distinsul dascăl George IORDACHE, am efectuat numeroase
experimente în șantier (cu aprobarea conducerii RA SALROM-București) la Ocnele
Mari, județul Vâlcea, și Târgu-Ocna, județul Bacău, și am concluzionat, pe baza
studiilor și calculelor efectuate, că, în viitorul apropiat, vor avea loc numeroase
prăbușiri în câmpurile unde se exploatează sarea prin dizolvare. Deși am semnalat
oficialităților acest pericol și l-am făcut public la susținerea tezei de doctorat (unde
se aflau în sala AP10 a UPG Ploiești, prim-reprezentanți ai SALROM, ANRM și
oficialități locale), nu a fost nici o reacție.
La cca. o lună, în septembrie 2001, avea să se producă prăbușirea câmpului
II de la Ocnele Mari, cu consecințele negative bine-cunoscute și prăbușirea, la 26
decembrie 2006, a terenului din centrul localității OcnaMureș, unde a dispărut în
saramură un super-market.
Întocmisem cu domnul profesor mai multe documentații pentru a le trimite
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la OSIM spre studiu și brevetare. Ne oferisem voluntari să efectuăm lucrările de
consolidare a câmpurilor de sonde din mai multe schele, după o tehnologie nouă, cu
utilizarea unui fluid preparat din materiale autohtone, după o rețetă proprie.
Personal am predat documentația necesară, în toamna anului 2001, domnilor
senatori Șerban MIHĂILESCU (cunoscut ca Miki Șpagă) și Antonie IORGOVAN,
la biroul senatorial de la Ploiești. După câteva discuții la minister cu mai mulți
specialiști printre care și renumitul dr. ing. geolog Florin ZAMFIRESCU, a fost
aleasă o altă soluție tehnică, a unei firme din Cluj, înființată de un fost director al
Institutului de Cercetări a Sării, al cărei patron a decedat la scurt timp. Ce a urmat,
este cunoscut.
În aceeași perioadă, printre propunerile de brevetare s-au numărat una
referitoare la construirea de silozuri pentru deșeuri radioactive (având în vedere
că, în viitor, combustibilul nuclear de la CNE Cernavodă trebuie înlocuit) dar și un
acumulator/convertor de energie electrică în exces. Nu știu ce s-a întâmplat cu
documentațiile respective, dar distinsul dascăl avea mari speranțe că la OSIM se vor
găsi oameni de bine. Între timp, domnul profesor a decedat, iar eu am reconstituit din
memorie și am completat schema prin care propuneam înmagazinarea de energie în
exces și recuperarea acesteia în perioadele de consum.
Demersul meu nu este acela de a șterge sau diminua gafa făcută de domnul
ministru Anton ANTON, dar cred că domnia sa a intenționat să spună ceva și a
rezultat altceva. Nu cu mult înainte de afirmația că se intenționează a se introduce
energie electrică în depozitele de gaze, mai precis în toamna anului trecut, a fost
finalizată Strategia energetică a României 2018-2030 cu perspectiva anului 2050,
care prevede o creștere semnificativă a energiei obținută din surse regenerabile, pe
lângă energia produsă de investițiile preconizate: finalizarea reactoarelor 3 și 4 de la
CNE, complexul energetic Tarnița, Complexul Rovinari și Turnu Măgurele-Nicople.
Recent, Eurostat a publicat un studiu din care rezultă: România figurează pe locul
12 din 28 în topul european al ponderilor energiei regenerabile utilizate pentru
încălzire/răcire pe anul 2017.
Este o poziţionare rară pentru ţara noastră, confirmată însăşi de locul ocupat în
contextul mai larg al utilizării energiei regenerabile.
Cu o pondere de 26,6%, România se află la egalitate cu Grecia, imediat
după Bulgaria (29,9%) şi la o distanţă semnificativă de media UE, situată la doar
19,5%. De remarcat faptul că locomotiva europeană – Germania – apare de-abia în
ultimul sfert al clasamentului (13,4%) iar „lanterna roşie” este deţinută de Olanda
(5,9%).
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Figura 1
Drept urmare, România are și va avea suficientă energie, inclusiv din surse
regenerabile. Se pune întrebarea: Ce putem face cu energia electrică produsă în
exces în perioadele favorabile, de către grupurile eoliene ș ifotovoltaice? Cred că
domnul ministru, un om cu o vastă cultură tehnică și informativ-novatoare (a deținut
funcții care i-au permis accesul la noutățile tehnico-științifice de top), a avut în
vedere o posibilă depozitare a acesteia prin procedeul pe care vi-l prezint în schema
de mai jos.
1. Energia produsă de centralele eoliene și parcurile fotovoltaice este
direcționată către stațiile de transformare și, apoi, distribuită către consumatorii
industriali și casnici, simbolizați în schemă printr-un oraș;
2. Surplusul de energie este direcționat spre un consumator distinct și anume
către o stație/stații de comprimare a aerului atmosferic sau a unor gaze inerte (spre
exemplu azot) aflate în apropierea unor caverne saline rezultate prin minerit sau
dizolvare care pot înmagazina volume mari sau a unor depozite de gaze naturale
epuizate/depletate. Atât cavernele saline cât și depozitele subterane de gaze depletate
sunt etanșe sau pot fi etanșeizate (salinele);
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3. În perioadele de creștere a consumului de energie sau a unor situații critice
(avarii sau opriri programate ale hidrocentralelor, termocentralelor, centralei nuclearelectrice Cernavoda etc.), aerul comprimat din cavernele saline, respectiv gazul
inert sub presiune din depozitele de gaze depletate este direcționat spre grupul de
generatoare care transformă presiunea aerului/gazului inert comprimat în energie
electrică ce este apoi introdusă în SEN (Sistemul Energetic Național) și distribuită
consumatorilor industriali și casnici.

Figura nr. 2
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Nu am calculat randamentul unor astfel de acumulatori (energie electricăacționare compresor - direcționare aer/gaz inert sub presiune - generator electric),
dar merită să se încerce construirea unor stații experimentale. De asemenea, dacă nu
ar fi atâtea obstacole birocratice, ideea ar trebui evaluată și brevetată.
Prin așa-zisa gafă a domnului ministru al energiei, prof. univ. dr. ing. Anton
ANTON pe care eu o numesc O IDEE TRĂZNITĂ, îi provoc pe toți cei preocupați
de managementul resurselor energetice (specialiști, membri ai mediului academic,
factori politici decizionali, tineri cercetători etc.) să încerce să o pună în aplicare.
17 martie 2019 - Ploiești
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ARC PESTE TIMP.
MOTIVE DE ÎNTRISTARE
ȘI INDIGNARE ALE UNUI FOST
FUNCȚIONAR PUBLIC
DIN MINISTERUL CERCETĂRII
ARC OVER TIME.
CAUSE FOR GRIEF AND
INDIGNATION OF A FORMER CIVIL
SERVANTS FROM THE MINISTRY OF
RESEARCH
Ing. Andrei CAZACU1

Rezumat
Inventatorii, respectiv invenţiile brevetate, reprezintă unul din
principalele motoare ale progresului ştiinţific care împreună cu cercetarea
fundamentală şi cercetarea aplicativă determină modernizarea și dezvoltarea
economică şi socială a țării.

Cuvinte cheie: cercetare; dezvoltare; inovare; modernizare; dezvoltare
economică; dezvoltare socială; progres;

Articolul este rezultatul unui material scris de ing. Andrei CAZACU, cândva funcționar public în administrația
centrală în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării și prelucrat de conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE.
De la data la care a fost scris acest material (2006) și până în prezent, Ministerul Cercetării și Tehnoogiei (MCT)
și-a schimbat denumirea și structura de organizare. În prezent activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare din România este coordonată de Ministerul Cercetării și Inovării. Întrucât ing. Andrei Cazacu a lucrat în Ministerul Cercetării și Tehnologiei și în celelalte structuri ale administrației centrale care a coordonat activitatea de C-D-I, cu
diverse denumiri, am considerat că trebuie să rămână în text ca denumire generică Ministerul Cercetării când este
vorba despre o altă instituție decât cea inițială (MCT). În prezent, ing. Andrei Cazacu este pensionar, dar motivele
de tristețe au rămas și în ziua de azi, când problemele din C-D-I s-au acutizat. Cu un alt prilej, voi publica într-unul
din numerele viitoare ale revistei Univers strategic, o analiză a distrugerii cercetării românești.
1
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Abstract
The inventors, respectively the patented inventions, are one of the main
drivers of scientific progress, which together with fundamental research and
applied research determine the country’s economic and social modernization
and development.

Keywords: research; development; innovation; modernization; economic
development; social development; progress;

I

nventatorii, respectiv invenţiile brevetate, reprezintă unul din principalele
motoare ale progresului ştiinţific care împreună cu cercetarea fundamentală
şi cercetarea aplicativă determină modernizarea și dezvoltarea economică şi socială
a țării.
Conform drepturilor de proprietate industrială, brevetul de invenţie se poate
defini ca un contract între inventator şi societate, contract prin care inventatorul
oferă societății roadele activităţii sale inventive, iar societatea se obligă să-i asigure
inventatorului protecţia brevetului pe o durată şi pe o arie geografică, în funcţie de
legislaţia privind protecţia industrială prin brevet de invenţie.
Conform drepturilor de proprietate intelectuală – în care se include şi
proprietatea industrială – dreptul de autor se poate defini tot ca un contract între autor
şi societate, contract prin care autorul oferă societăţii rodul creaţiei sale intelectuale,
iar societatea se obligă să-i asigure autorului protecţia creaţiei sale prin legislaţia
privind protecţia drepturilor de autor.
Desigur că rezultatele activităţilor de cercetare ştiinţifică şi protecţia acestor
activităţi se încadrează integral în protecţia drepturilor de autor, mai ales în cazul
cercetării fundamentale (cercetarea aplicativă derivând de regulă din cercetarea
fundamentală, când este cazul să fie protejată prin brevet de invenţie). Nu toate
rezultatele cercetării aplicative pot constitui obiectele unor invenţii brevetabile.
Puteţi remarca cu uşurinţă similitudinile dintre cercetători şi inventatori.
După zeci de ani de comunism, la noi, protecţia drepturilor de proprietate
intelectuală şi/sau industrială nu a devenit pe deplin o practică curentă creatorilor.
Din această cauză au început să apară numeroase dificultăți și insatisfacții printre
creatori (cercetători și inventatori).
Altfel spus, deşi este evident că se poate face o activitate de cercetare şi/sau
o activitate inventivă chiar dacă nu ar exista un minister sau agenţie sau autoritate
naţională, dar ministerul, agenţia, autoritatea, în mod la fel de evident, nu ar putea
exista în lipsa unor activităţi de cercetare sau/şi a unor activităţi inventive.
Aceasta realitate evidentă este vizibil ignorată de amploaiaţii din Ministerul
Cercetării și Tehnologiei (MCT) care, credincioşi rolului paternalist al statului,
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îşi arogă dreptul exclusiv de a stabili strategiile, prezentul şi viitorul cercetăriidezvoltării-inovării (C-D-I), fără să ţină cont de părerea cercetătorilor şi inventatorilor,
după cum nu pot înţelege că ei sunt simpli ordonatori de credite şi nu finanţatori sau
mecenaţi ai cercetătorilor şi inventatorilor.
Cred că acestea sunt problemele majore ale activităţilor de C-D-I din România.
Acestea sunt explicaţiile succeselor incontestabile ale cercetătorilor români în
străinătate, unde sigur nu sunt trataţi ca în ţară. În aceste țări, factorii de decizie
sprijină activităţile de cercetare pe care le tratează cu responsabilitate.
Recenta parodie somptuos intitulată „Salonul Internaţional de Inventică,
Cercetare Știinţifică şi Tehnologii Noi” mi-a confirmat în mare măsură aceste triste
constatări.
Acolo am văzut o așa-zisă noutate inventivă, de cercetare ştiinţifică şi
tehnologii noi, realizată şi brevetată de un colectiv de prof. univ. dr. ing din mediul
universitar și pe care am mai văzut-o prezentată şi în 2004. O astfel de noutate
inventivă şi care poate fi asemănată cu moaştele Sf. Dumitru Basarabov care sunt
văzute anual pe 27 octombrie în Catedrala Patriarhiei. O astfel de „relicvă inventivă”
mai poate fi considerată o noutate?
Dar nu numai ăsta e motivul întristării mele, ci şi faptul că autorii noutăţii
menţionate prin titlurile lor ştiinţifice pot fi evaluatori ai propunerilor de Proiecte de
Cercetare ale celorlalţi cercetători. Vă las să apreciaţi singuri cât de onestă poate fi
evaluarea proiectetor altora. Şi ăsta e doar un singur caz din foarte multe altele care
mi-a atras atenția. Dar câte mai sunt oare?
Aţi putut vedea cu toţii articolul publicat în Gardianul din 19.07.2006 şi ați
putut constata că nu sunt singurul care observă astfel de situații neplăcute.
Acum voi evoca şi situaţia participării institutelor de cercetare-dezvoltare
(IC-D) româneşti - prin Direcția Generală de Integrare Europeană şi Acorduri
Internaţionale din Ministerul Educaţiei și Cercetării şi Programul Cadru PC-V- al
U.E.
Pentru a vă pune cât mai direct în temă, vă voi relata faptul că, iniţial,
Oficiul pentru Integrare Europeană (devenit ulterior Direcţia Generală de Integrare
Europeană şi Cooperări Internaționale) a fost creat de Mircea Sbârnă, cel care până
în 1989 a fost adjunctul lui Matache Georges, Directorul de Relații Internaţionale din
Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie (CNST), patronat de Elena Ceauşescu.
După debarcarea din 1994 a lui Matache Georges, Mircea Sbârnă a utilizat ingenios
„mijloacele specifice” din bagajul pregătirii sale profesionale prin angajarea tuturor
Secretarelor – Şefe de cabinet ale Miniştrilor Cercetării, la Direcţia sa începând cu
Ruxandra Râmniceanu secretara ministrului Doru Dumitru Palade şi continuând cu
secretarele miniştrilor Horia Ene şi Lanyi Szabolcs, adică D-rele Popescu şi respectiv
Letiția Stănila. Prin aceste „mijloace specifice”, Mircea Sbârnă îşi asigură un permis
de intrare şi un lobby permanent la miniştrii, lucru deloc de neglijat.
Astfel, în perioada 1998-2000, a reuşit să-l convingă pe ministrul în exerciţiu
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al cercetării de necesitatea participării României la proiectele de C-D-I cuprinse
în Programul Cadru-V (PC-V) al UE, participare pentru care România a plătit 6
milioane de Euro la UE.
Această iniţiativă, în sine meritorie, s-a derulat dezastruos din cauza
managementului defectuos al lui Mircea Sbârnă.
Astfel, pe tot parcursul desfășurării PC-V, institutele de C-D-I româneşti puteau
aborda şi rezolva teme de C-D-I în valoare de minimum 12 milioane de Euro, dat
fiind că principala condiţie de acces la PC- V consta în participarea fiecărui institut
de C-D-I românesc împreună cu un partener din ţările UE, fiecare parte participând
cu 50% din costul temei propuse. Desigur că dacă erau atraşi doi sau trei parteneri
din UE valoarea temelor rezolvate putea atinge sume de 18 sau 24 milioane de Euro.
În final rezultatul participării României la PC-V a constat în utilizarea a numai
720 000 de Euro restul banilor avansaţi nefiind reportabili şi, deci, nerecuperabili.
Deci, România a plătit pentru C-D-I europeană 5.280.000 Euro. Principalele motive
invocate ale acestei risipe au fost nepriceperea românilor la redactarea corectă a
proiectelor – temelor propuse (recte formularistica destul de stufoasă conform
rigorilor Comisiei Europene) şi neputinţa de a găsi parteneri din ţările UE.
Aceste două impedimente majore puteau fi evitate prin:
- identificarea unor potenţiali parteneri străini cu sprijinul FEMIRC (Felows
Members of International Relay Center) din reţeaua de IRC-uri creată de Edith
Cresson la care lucra, cu onestitate şi competenţă, un fost colaborator al lui Mircea
Sbârnă, Silviu Boghină. Acesta crease un web site permanent actualizat şi ordonat pe
domenii de C-D-I cu potenţiali parteneri din ţările UE. Cu alte cuvinte, se putea întrun mod facil să fie puşi în contact cei interesaţi din România cu parteneri din ţările
UE. Din varii şi inexplicabile motive, această facilitate a fost prea puţin folosită, deşi
din board-ul ei făceau parte importante persoane din C-D-I românească.
- pentru un sprijin competent şi eficient în redactarea conformă şi corectă
a propunerilor de proiecte-teme de C-D-I era necesară crearea şi acordarea unei
consultanțe de specialitate de către Ministerul Cercetării și Tehnologiei sau de
către o structură specializată. Această structură sau aceste structuri au fost create
din iniţiative private ale unui alt fost colaborator al lui Mircea Sbârnă, Bogdan
Drăgancea şi, se pare că, însuşi Mircea Sbârnă a creat o firmă privată în acest scop.
Dat fiind evidentul conflict de interese, aceste firme n-au fost mediatizate şi, deci,
nici abordate decât de cei „aleşi”. Astfel că n-am prezentat nici proiecte eligibile din
punct de vedere formal şi nici n-am prea găsit parteneri din ţările UE.
Deci am pierdut 5.280.000 Euro, dar am câştigat experienţa precum şi
recunoştinţa Comisiei Uniunii Europene pentru faptul că prin această sumă am
finanţat C-D-I occidentală.
În fapt, episodul legat de participarea şi contribuţia României la PC-V nu este
foarte diferit de scandalul programului TTQM (Transfer Tehnologic şi Managementul
Calităţii) derulat tot la Ministerul Cercetării şi Tehnologiei. Prin acest program,
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Uniunea Europeană finanţa cu fonduri nerambursabile proiecte de cooperare cu
parteneri din ţările UE în domeniul TTQM. Ce s-a întâmplat? Iată faptele pe scurt.
După definirea structurii şi bugetului acestui program, Comisia Europeană a
procedat la o licitaţie internaţională în urma căreia au fost agreaţi pentru asistenţă
şi consultanță tehnică firma TUV din Germania pentru străini şi firma SVASTA din
Bucureşti, pentru români.
Deşi plătiţi generos pentru prestaţiile lor din fonduri PHARE cei de la SVASTA
au aplicat şi nişte „taxe” suplimentare, cam 100 Euro per ora de consultanţă.
Cum aceleaşi personaje de la TUV şi SVASTA analizau şi propuneau
proiectele potenţial eligibile, s-a constatat că cei care nu cotizau la SVASTA nu
puteau fi eligibili.
Un exemplu edificator îl constituie cazul PROCEMA - România şi Entreprise
Malet din Toulouse Franța al căror proiect a fost subpunctat până la respingerea lui,
deoarece, în mod cert, nu cotizaseră la SVASTA.
Finalmente, s-a declanşat o anchetă a Delegaţiei Comisiei Europene la
Bucureşti care a luat declarații de la toţi amploaiaţii care s-au ocupat în MCT de
Programul TTQM, dar ancheta ori s-a mușamalizat (se spune că nici cei de la TUV
nu erau chiar nişte îngeri), ori nu s-au găsit probe temeinice.
În asemenea condiţii când, la un minister cu resurse precare sunt posibile
asemenea „tunuri” nu poate fi de mirare că UE ne acuză de corupţie.
Pe de altă parte, în contextul mai sus menţionat, nu poate fi surprinzătoare
instalarea lui Mircea Sbârnă în calitate de reprezentant permanent pentru C-D-I
al României la Bruxelles, „sponsorizarea” lui la PC-V neputând fi uşor uitată de
bruxellezi.
Trist este și faptul că şi actuala conducere a Ministerului Cercetării, ministrul
Anton Anton încearcă să aplice programul de guvernare cu aceiaşi funcţionari
publici şcoliţi la CNST şi implementaţi solid pe posturile lor. Toți aceștia sunt
aureolaţi de aceeaşi lipsă de competentă şi de onestitate. Excepţiile, evident notabile,
nu fac decât să confirme regula. Fidelii funcţionari, astfel implementaţi în punctele
cheie, de decizie, ale ministerului, oferă certitudinea că structurile respective sunt
practic de neclintit, iar faptul că toţi şefii, începând de la şefii de birou şi până la
secretarul general, sunt numiţi în consiliile de administraţie ale institutelor de C-D-I
cărora le asigură, cu prioritară generozitate, alocarea de fonduri, asigură o oneroasă
complicitate cu institutele respective care îi susţin pe aceştia.
În acest sens, este elocventă şi prezenţa unor foşti ambasadori pensionaţi aleşi
şi numiţi pe posturile de consilieri de integrare europeană şi relaţii internaţionale. Deci
politica externă a actualului guvern e pe „mâini sigure”. Cred că aţi rămâne sideraţi
dacă aţi afla ce mic este procentul specialiştilor din MCT care au lucrat vreodată în
institute de C-D-I. Aceştia sunt cei ce vă judecă şi vă evaluează. Am mai spus-o şi o
repet: Cercetătorii pot face cercetare şi fără să existe un minister al cercetării, dar un
minister al cercetării nu poate exista fără cercetători, nici fără cercetare. Acest adevăr
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evident nu pot sau nu vor să-l înţeleagă amploaiaţii Ministerului Cercetării.
Pentru că am rostit cuvântul evaluare trebuie să discut și despre problemele
evaluatorilor şi ale evaluării activităţii de C-D-I, în speţă, a evaluării proiectelor şi
programelor propuse de comunitatea ştiinţifică românească.
După elaborarea unor condiţii minime obligatorii prin care o persoană poate
fi inclusă în listele evaluatorilor admişi/agreaţi de Ministerul Cercetării s-a creat o
structură de evaluatori autorizaţi.
Aceste fapte constituie doar faţa vizibilă a aisbergului şi am reprezentat
motivul pentru care m-am hotărât să le prezint, menţionând că i le-am transmis
şi Ministrului Anton Anton care nu mi-a răspuns de mai bine de un an. Altminteri
deviza funcţionarilor publici din Ministerul Cercetării : „pleacă ai noştrii vin ai
noştrii”, rămâne o permanenţă ca şi nivelul prestaţiei lor.
În articolul publicat în cotidianul Adevărul nr. 4498/17 dec. 2004 intitulat
„Cercetarea românească, încotro?”, veţi găsi o confirmare a punctelor mele de vedere
mai sus exprimate.
O altă problemă pe care o voi aborda, se referă la „turismul științific”.
Inventatorii români s-au aflat şi în primele rânduri ale revoluţiei din 1989 şi au
contribuit la redactarea şi promovarea actualei legi a invenţiilor care repune în primul
plan dreptul de autor, consfinţind drepturile de proprietate intelectuală şi industrială
ale autorilor - inventatorilor - asupra creaţiilor lor ştiinţifice şi/sau tehnice.
Începând din anul 1990, s-au înfiinţat asociaţii şi societăţi ale inventatorilor
români, iar la finele anului 1992 a avut loc, la nou înfiinţatul Minister al Cercetării şi
Tehnologiei, o consfătuire, prezidată de Ministrul Doru Dumitru Palade, cu un grup
de inventatori români primiţi a doua zi şi de Ion Iliescu - Preşedintele României, care
le-a mulţumit şi i-a încurajat să-şi continue activitatea creatoare, i-a felicitat pentru
medaliile obţinute la Saloanele Mondiale de Invenţii şi i-a încurajat să participe în
continuare la Saloanele Mondiale de Invenţii.
Acel moment a constituit actul de naştere al turismului ştiinţific românesc,
„monopolizat de un prestigios colectiv de inventatori ieşeni”, bugetat generos de
Ministerul Cercetării și Tehnologiei şi materializat printr-o mioritică transhumanţă,
adică primăvara în aprilie participa la Salonul Mondial de Invenţii de la Geneva, iar
toamna participa la Salonul Mondial de Invenţii de la Bruxelles. Scopul principal
şi de regulă exclusiv fiind obţinerea medaliilor de aur, argint sau bronz acordate de
organizatorii saloanelor respective.
În ultimii patru ani, MCT, devenit Ministerul Educației și Cercetării (MEdC),
a acordat şi recompense băneşti medaliaţilor la saloanele respective. Toate aceste
performanţe au fost de regulă mediatizate şi elogiate în presă.
Fără să contest valoarea şi/sau importanţa medaliilor dobândite la saloanele
menţionate, doresc să fac niște necesare precizări menite să confirme noţiunea de
turism ştiinţific şi nu numai.
Saloanele Mondiale de Invenţii, de regulă, sunt deschise, în special,
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inventatorilor solitari şi, ca atare, la saloanele respective nu participă firme sau institute
de cercetări prestigioase din lumea occidentală, iar scopul saloanelor este de a-i ajuta
pe inventatorii participanţi să negocieze cu părţile interesate valorificarea invenţiilor
lor prin vânzare de brevete, licenţe, găsirea de parteneri şi/sau de finanţatori, pentru
punerea în fabricaţie a invenţiilor lor şi altele.
În această lumină, participările la Saloanele Mondiale de Invenţii ale MCT
prin institutele de cercetări şi centre de inventică bugetare nu păcătuieşte prin exces
de fair-play sau prin exces de eficienţă, evident cu excepţia medaliilor dobândite în
condiţiile mai sus-menţionate.
Se pune întrebarea dacă se poate şi altfel. Ulterior am constatat că da,
participând la Salonul Mondial de Invenţii şi Inovaţii M2i care s-a derulat în perioda
4-12 decembrie 2004 la Paris. Aici aveam să constat că am găsit un răspuns la
întrebarea mea: Se poate!
Am convenit cu Marin Radu, Directorul General al Centrului de Cercetări
Materiale Macromoleculare şi Membrane (CCMMM) din Bucureşti, să reprezint
CCMMM şi Societatea Inventatorilor din România la Salonul M2i, angajându-mă
să-i prezint cele trei invenţii expuse pe câte un poster fiecare, să-i prezint Centrul
de Cercetare CCMMM şi să-i caut parteneri occidentali. Din România au mai avut
standuri şi au fost prezentate invenţii de la Centrul Național de Cercetări Protecţia
Muncii, de la Universitatea Politehnică Bucureşti, de la Petrobrazi şi, nu în ultimul
rând, Ancu Dincă2.
Am declarat de la început organizatorilor faptul că sunt jenat că reprezint
o Societate de Inventatori care cuprinde şi un centru de cercetări bugetar, dar am
precizat că prima invenţie prezentată de CCMMM referitoare la un „procedeu
neconvenţional de fabricarea berii” a fost realizată din fonduri proprii.
Sinceritatea mea a plăcut în mod evident, iar comportamentul şi activitatea
mea la Salonul M2i au prilejuit un neaşteptat succes.
Fără s-o spună în mod explicit, juriul şi organizatorii Salonului M2i ne-au
acordat la festivitatea de premiere nu o medalie de aur, argint sau bronz, ci, pentru
prima oară în istoria acestui salon, Premiul Special oferit de Parlamentul European
şi Premiul Camerei de Comerţ din Paris, pentru invenţia referitoare la un „procedeu
neconvențional de fabricare a berii”.
După primirea celor două premii, am încheiat un preacord de cooperare
bilaterală între Uniunea Franceză a Inventatorilor-UFI şi Societatea Inventatorilor
Români şi alte preacorduri de cooperare în vederea valorificării „Procedeului
neconvenţional de fabricarea berii”, precum şi a celorlalte două invenţii prezentate,
una vizând „un nou sistem de dializă renală” şi a doua „un nou sistem de monitorizareoptimizare a tratamentului cancerului”.
Deci, am reuşit, cu un buget limitat, nu numai să obţinem laurii Salonului
	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Un inventator despre care am scris, evidențiind realizările sale care au avut recunoaștere și succes în țară și străinătate.
2
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M2i, dar să și reuşim să ne atingem scopul nostru principal, anume de a valorifica, în
sensul propriu al cuvântului, invenţiile prezentate la Salon.
Din păcate, celelalte prezențe româneşti la Salonul M2i n-au reuşit să obţină
decât câte un certificat de participare, fapt în sine întristător. Apreciez că este posibil
ca modul de prezentare a invenţiilor lor şi/sau modul de selectare a acestora să nu
fi fost prea convingătoare. M-am bucurat, însă, să aflu că respectivii au descoperit,
specific românește, cheia succesului nostru şi anume. „Eu, Cazacu, am tras sforile!!!”
Apropo de sfori. Am crezut că visez când am văzut la Inventika 2006 că sunt
medaliaţi organizatorii salonului Mondial de Invenţii de la Geneva.
Faţă de cele expuse, vă rog, să trageţi singuri concluziile.
NR: Așa a fost atunci, în 2006 ! Dar acum, în anul de grație 2019?
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APPEALS TO HISTORY
Prof. univ. dr. Alexandru Dan MĂRUȚĂ1

Rezumat
În istoria țării sunt evenimente mai vechi, de regulă ştiute de marea
majoritatea populaţiei ţării, unele legate de starea actuală, şi care este util să
fie amintite. Cu ocazia evenimentelor din decembrie 1989 Ungaria insistase la
ONU pentru o intervenţie în România, cu ocazia tulburărilor premergătoare
datei de 22 decembrie. În memoriile lui Gyula Horn, ministrul de externe al
Ungariei la acea dată, acesta preciza că în cadrul Consiliului de Securitate,
China a protestat cu vehemență împotriva unei Rezoluții a Consiuliului de
Securitate care viza o intervenție militară a țărilor din Vest în România!

Cuvinte cheie: România; Ungaria; China; Consiliul de Securitate; Rezoluție;
intervenție armată în România;

Abstract
Events in the country’s history are older, usually known by the vast
majority of the population, some related to the current state, which is useful
to remember. During the events of December 1989 Hungary insisted the UN
intervention in Romania, during the disturbances preceding the date of 22
December. In the memoirs of Gyula Horn, Foreign Minister of Hungary at
that time, he stated that the Security Council, China has protested vehemently
against a Security Council resolution aimed at military intervention of Western
countries in Romania!

Keywords: Romania; Hungary; China; Security Council; Resolution; armed
intervention in Romania;
1
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În istoria țării sunt evenimente mai vechi, de regulă ştiute de marea majoritatea
populaţiei ţării, unele legate de starea actuală, şi care este util să fie amintite. De aceea,
încerc să inaugurez un fel de serial cu titlul de mai sus. La postul de Televiziune
Antena 3 există de ceva timp o emisiune săptămânală cu titlul „Conexiuni”, susţinută
de dl. profesor Valentin Stan, cu subiecte interesante. Asta îmi aduce aminte de titlul
unuia dintre elementele de noutate pe care le-am adus sinergeticii, primită ca dar,
aşa după cum am mai arătat, de la d-nii dr. fiz. ec. Mihai Dorel Constantinescu, din
Râmnicu Vâlcea, şi ing. Mihai Diaconescu, din Târgu Jiu. Ideea titlului de mai jos a
acestui prim „recurs” mi-a venit parcurgând cele 10 măsuri pentru ieşirea imediată
din criză și salvarea României, expuse de dl. dr. Corneliu Vadim Tudor la Conferinţa
de Presă din 14 mai.

Introducere

C

ea de a 10-a măsură spune aşa: Renunţarea la acordul înrobitor cu FMI
şi reorientarea economiei româneşti de la „vampirii financiari” către
alte surse de finanţare, în primul rând către China, singura soluţie în momentul de
faţă, raportată la intenţia Ungariei, anunţată recent, de a face un miting de protest la
Versailles împotriva Tratatului de la Trianon, din anul 1920, legat de recunoaşterea
apartenenţei Transilvaniei la România. Mă refer la legături mai vechi cu China
şi Ungaria. Legăturile cu Ungaria, în diferite moduri cunoscute, încep odată cu
descălecatul ungurilor, veniţi din Asia, în Câmpia Panoniei, cu peste 1000 de ani
în urmă. Dar cu China? Unul dintre cărturarii moldoveni, spătarul Nicolae Milescu
(1636-1708), autor al primei lucrări româneşti publicată, în Franţa şi al primei lucrări
de filosofie în limba română, a traducerii Vechiului Testament etc., ajunge la curtea
ţarului Alexei Mihailovici. Ţarul, ca urmare a unei controverse cu spătarul Milescu,
care l-a supărat, a dispus să i se taie acestuia nasul. De atunci, lui Milescu i s-a zis
Milescu Cârnu. Dar, în perioada strângerii relaţiilor dintre Rusia şi China, până la
nivelul schimburilor de ambasadori, datorită calităţilor şi culturii sale, Milescu este
trimis ca ambasador al Rusiei în China. Deci, un român devine primul ambasador al
Marii Rusii în China. Acesta face o amplă relatare a călătoriei, precum şi o descriere
a Imperiului Chinez.

România, între China şi Ungaria

(pe care Corneliu Vadim Tudor o aprecia ca fiind una benefică pentru ieșirea
imediată din criză și salvarea României)
Acestea sunt primele legături ale României cu ţările respective. Întrebarea este:
A existat vreodată o conexiune, o ciocnire directă între Ungaria şi China, având ca
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obiect ţara noastră? Uite că a existat. Lucrurile s-au petrecut cu ocazia evenimentelor
din decembrie 1989. Ungaria insistase la ONU pentru o intervenţie în România, cu
ocazia tulburărilor premergătoare datei de 22 decembrie. Iată ce găsim în memoriile
lui Gyula Horn, ministrul de Externe al Ungariei la acea dată: „Am intrat în contact
cu colegii mei din aceeaşi funcţie de la Bonn şi Viena şi i-am informat pe scurt
despre evoluţia din România; pe lângă aceasta, le-am cerut sprijinul şi demersul
la ONU. În Consiliul de Securitate am reuşit ca statele membre să convoace o
şedinţă extraordinară, în care numai China a protestat cu vehemenţă împotriva unei
Rezoluţii a Consiliului de Securitate”.
Aşa am scăpat de o intervenţie militară venită dinspre Vest, din care nu se
ştie cum am fi ieşit. Asta mi-aduce aminte de o întâmplare amuzantă, petrecută în
capitala Chinei în perioada respectivă, în momentul în care un ambsador al Moldovei
i-a prezentat, în limba rusă, scrisorile de acreditare preşedintelui Chinei. La care
acesta din urmă îi răspunde pe româneşte: „Dar dumneata de ce nu vorbeşti în limba
dumitale?”. Trecând peste ochii holbaţi ai ambasadorului moldovean la auzul acestei
replici, este de amintit că, la acea dată, preşedintele Chinei era Jiang Zemin, care
făcuse studiile universitare în România, cunoaşte, deci, limba română şi citeşte cu
plăcere poezii ale lui Eminescu. Poate că şi aceasta a contribuit la veto-ul Chinei în
Consiliul de Securitate. El a fost preşedinte al Chinei 13 ani, şi a avut această funcţie
cam la aceeaşi dată cu schimbările de la noi din 1989.
Dar, după 13 ani de guvernare, el lasă China la stadiul de superputere
economică mondială. În timp ce la noi începuse mersul din rău în mai rău. Poate că
ne va ajuta China, care s-a dovedit a fi prietena noastră şi în momente de divergenţe
cu iniţiativele URSS, că ideea punctului 10 din propunerile de măsuri pentru ieşirea
imediată din criză este de bun augur şi că, după zicerea lui Petru Rareş aflată pe
frontispiciul revistei România Mare: „Vom fi iarăşi ce am fost şi mai mult decât
atât”, în sfârşit se va adeveri.
În urmă cu câţiva ani, într-o lucrare în care arătam că o limbă se conservă un
timp îndelungat, chiar dacă ea nu este limba oficială a ţării, semnalam, între altele,
că undeva, pe lângă Nipru, există un colectiv de oameni care vorbesc româneşte,
deşi niciodată acele teritorii n-au fost ale României. Este posibil acest fenomen să fie
datorat transhumanţei, statornicirii aici a unor ciobani, veniţi într-o altă epocă cu oile
la păscut şi care au rămas aici, fără însă a pierde limba, pe care o păstrează în familie.
O descoperire recentă, făcută de „Gazeta de Maramureş”, de extremă importanță, sub
semnătura Alinei Matis, arată că la numai 200 km est de Sighet, lângă satul ucrainian
Poroscovo, există un grup de cca. 1600 de oameni care vorbesc o limbă română
veche, din Evul Mediu, analfabeţi, marginalizați de ucrainieni, care-i numesc volohi.
Ei au aflat că nu departe de ei există un popor care are aceeași limbă ca a lor, care
se cheamă români, de unde şi-au luat şi ei acest nume. Trăiesc într-o sărăcie lucie,
cu un record absolut de natalitate, dar și cu o speranţă de viaţă redusă. Ucrainienii
îi numesc „ţiganii albi” şi profită de ignoranţa lor, pentru a le pune în cârcă diferite
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fapte pentru închiderea multor dosare de furt sau de alte infracțiuni, după care ajung
la închisoare. Ei pot fi scoşi din situaţia în care se găsesc, iar copiii lor să poată fi
instruiţi în ţară. Dar de asta, ca şi de legături cu mai cunoscutele grupuri de români,
cum ar fi cei răspândiți în Voivodina şi până la cei din Munţii Pindului, nu se ocupă
nimeni. Numai Tribunul Vadim, care şi-a manifestat întotdeauna interesul, va fi în
stare, după venirea la Putere, să rezolve problema legăturilor civilizate cu românii
din afara graniţelor ţării. (NR: acest lucru nu s-a mai întâmplat. Vadim nu a câștigat
atunci alegerile, iar azi își doarme somnul de veci, după o moarte surprinzătoare)
Cu vreo 10 ani în urmă am răspuns la invitația unei universităţi (Universidade
Nova) din Lisabona de a ţine o conferinţă acolo. Pentru a face o legătură cu
particularităţile popoarelor României şi Portugaliei în raport cu alte ţări de limbă
latină, am arătat, printre altele, că limbile română şi portugheză se află la cele două
extreme ale Europei: limba română la estul Europei şi portugheza la vest.
Eroare uriaşă. Limba română se află în egală măsură la vestul Europei.
Anul trecut îmi atrăsese atenţia lucrarea lui Gerald Messadie, „Un mare
popor al Antichităţii – celţii”, publicată, în anul 2009, în ziarul ,,Tricolorul”. Scrie
acolo că popoarele celtice n-au avut niciodată o conştiinţă naţională, ajungând,
adesea, chiar să se lupte între ele. Printre altele, se arată că de ele sunt prezente în
interiorul graniţelor diferitelor ţări europene. Spune acolo că ei au fost şi în regatul
Ungariei. Nu se spune, însă, că au poposit pe râurile Someş, Mureş şi în Oltenia
de sud, pe malurile Dunării (în Valahia), prin anii 360 î.e.n. În anul 715, englezul
Chamberlayn publică o carte cu rugăciunea „Tatăl Nostru” în peste 100 de limbi,
dar scrise în fonetica engleză, pentru a putea fi înţelese de către englezi. După 100
de ani, cercetătorul ungar Samuel Kölescri îi comunică medicului englez Woodward
descoperirea cea mare: „Celţii din provincia Wallace şi românii de la Dunăre vorbesc
aceeaşi „limbă”. La ce se referea acesta? La „Tatăl Nostru” scris în limba celtă, în
următoarea formulare:
Pherintele nostru cela ce esti in cheri
Svinteascoese numele teu,
Vie ecmpcretzioe ta
Facosea voe ta, cum en tzer ase si pre poementu
Poene noastre du nuo asteze
Shi lasza noo datoriile nostre,
Cum si noi se loesoem datornicilor nostri
Si nu dutze pre voi la ispitire
Tze ne mentueste pre noi de viclenii. Amin.
L-am întrebat pe un istoric dacă ştie ceva despre aceasta şi dacă vreun istoric al
nostru a fost acolo să culeagă informaţii. Mi-a răspuns cu suficienţă profesională că
romanii care au fost la noi au fost transferaţi, în insulele britanice şi de acolo provine
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situaţia. Fals, pentru că celţii fuseseră aici cu peste 400 de ani înaintea romanilor.
Oare între volohii ucrainieni, Valahia şi Wallace nu există nicio legătură? Voi relua
peste un timp importanţa cunoaşterii limbilor în scrierea corectă a istoriei vechi. Până
atunci, voi scrie ceva despre Micul Paris, ca să lămurim omenirea despre inteligenţa
nepoţilor dacilor, pe care ţările civilizate ale Europei aproape că-i consideră barbari.
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LECȚIA LUI ADRIAN PĂUNESCU
LESSON OF ADRIAN PĂUNESCU
Prof.univ.dr.ing. Alexandru Dan MĂRUŢĂ1

Rezumat
Amintirile mele despre Adrian Păunescu sunt de pe vremea începuturilor
Cenaclului Flacăra. Rămăsesem uluit de puterea cu care acest titan al culturii
reuşise să atragă tineretul şi, nu numai, către ideea de patriotism. Am publicat
apoi mai multe articole în revistele sale „Flacăra”, „Vremea”, „Flacăra lui
Adrian Păunescu” şi am participat direct la câteva emisiuni TV, conduse de
către d-sa. Am fost mereu un admirator al activităţii sale şi am fost îndurerat
de numeroasele piedici care i s-au tot pus. Am fost impresionat de uşurinţa sa
de a scrie versuri de excepţie, într-un limbaj normal şi nealambicat, astfel că
o poezie a sa, după o sumară lectură, să poată fi uşor reţinută.

Cuvinte cheie: patriot român; titan al culturii; poet național; trădători de țară;

Summary
My remarks about Adrian Paunescu are from the beginning of the
Cenacle „Flacara”.I was stunned by the power with which this titan of culture
had managed to attract the youth and, not only, to the idea of patriotism. I then
published several articles in his magazines „Flacara”, „Vremea”, „Flacara
lui Adrian Paunescu” and I participated directly in several TV shows, led by
Mrs. I have always been an admirer of his work and i have been grieved for
the many obstacles that have been put to him.I was impressed by his ease of
writing excellent verse in a normal and unlabeled language, so that his poetry,
after a brief reading, could be easily retained.

Keywords: Romanian patriot; titan of culture; national poet; country traitors;
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D

oi patrioţi şi oameni de cultură, Adrian Păunescu şi Corneliu Vadim
Tudor, se remarcaseră detaşat în Parlamentul României în ultimii 20
de ani, prin lupta dusă pentru apărarea intereselor fundamentale ale țării, în toate
direcţiile. Eforturile uriaşe făcute de actualul preşedinte al ţării şi de camarila sa
pentru a-i scoate din Parlament au culminat cu aşa-zisul vot uninominal, propus de
Traian Băsescu şi acceptat, fără nicio reţinere, de către majoritatea parlamentară.
De curând, unul dintre ei, Adrian Păunescu a intrat în eternitate cu „sprijinul” atent
al găştii băsesciene, începând cu acea critică adusă în decembrie 2006 în aşa-zisul
„proces al Comunismului” (document jalnic, întocmit de lătrăii Tismăneanu şi
Patapievici, care, în acea perioadă, îşi parcurseseră, deja, copilăria şi adolescenţa
în condiţii regeşti, sub oblăduirea părinţilor lor, comunişti şi trădători de ţară),
continuând cu scoaterea sa din Parlament, printr-o uriaşă fraudă (ieşit detaşat primul,
dar în Parlament a intrat cel de al 4-lea de pe listă). Ultima lovitură pe care a primit-o
Adrian Păunescu a fost reducerea pensiei. Atunci, obosit de atâta muncă şi lipsă de
înţelegere, a plecat către stele. Şi tot atunci s-a declanşat miracolul. Întregul popor s-a
trezit dintr-un soi de letargie şi i-a adus omagiul său, în ciuda eforturilor stăpânirii de
a minimaliza momentul. S-a evitat depunerea trupului neînsufleţit direct la Ateneul
Român, Pantheon al culturii româneşti, lucru ce a fost posibil abia în noaptea
dinaintea înmormântării. Impresionant a fost miezul de noapte în care o mulţime
de cetăţeni aşteptau momentul deschiderii uşilor Ateneului. Şi impresionantă a fost
omagierea lui în toată ţara, fără niciun sprijin al autorităţilor, care nu s-a remarcat
decât prin prezenţa, în treacăt. Preşedintele a apărut într-un pulovăr cu care mai
fusese la o manifestare ţigănească, după ce toate manevrele sale din ultimii şase
ani i-au grăbit decesul. Nici vorbă de Doliu Naţional, pe care l-ar fi meritat. Bine
măcar că n-au reuşit să împiedece onorul militar al celui care-i chemase pe români
să vină la Mecca noastră, Alba Iulia. Onor dat în mijlocul miilor de cetăţeni care au
participat la înmormântarea sa, pe Aleea Scriitorilor.
Amintirile mele despre Adrian Păunescu sunt de pe vremea începuturilor
Cenaclului Flacăra. Rămăsesem uluit de puterea cu care acest titan al culturii reuşise
să atragă tineretul şi, nu numai, către ideea de patriotism. Am publicat apoi mai
multe articole în revistele sale „Flacăra”, „Vremea”, „Flacăra lui Adrian Păunescu”
şi am participat direct la câteva emisiuni TV, conduse de către d-sa. Am fost mereu
un admirator al activităţii sale şi am fost îndurerat de numeroasele piedici care i s-au
tot pus. Am fost impresionat de uşurinţa sa de a scrie versuri de excepţie, într-un
limbaj normal şi nealambicat, astfel că o poezie a sa, după o sumară lectură, să poată
fi uşor reţinută.
Dar în ce constă Lecţia lui Adrian Păunescu? În aceea că, după o viaţă de un
inegalabil efort intelectual, în deplină efervescenţă patriotică, lasă în urmă o operă de
excepţie, trecerea sa la cele veşnice trezind populaţia ţării, în ansamblul ei cu excepţia
oamenilor de nimic; răspândiţi pe ici, pe acolo, inclusiv a celor din conducerea ţării,
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într-o deplină unitate şi dorinţă de mai bine. Iar modul în care s-a desfăşurat această
durere naţională a marcat şi cultul religios, ruga cetăţenilor ţării către Dumnezeu.
A dispărut unul din cei doi titani ai culturii şi patriotismului. A rămas fratele
său geamăn, dr. Corneliu Vadim Tudor, pe care Nostradamus îl vede ca succesor al
lui Băsescu. Toate pânzele sus pentru îndeplinirea acestei previziuni!
NR. Dar, la scurt timp după stingerea din viața pământeană a lui Adrian
Păunescu, pânzele au fost coborâte iarăși în bernă. S-a stins din viața pământeană și
Corneliu Vadim Tudor. De parcă cineva ar fi planificat asta...
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NOTE DE LECTURĂ

O SUTĂ DE ANI DE CREATIVITATE
ȘI PROGRES A ELITEI OAMENILOR
DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ ROMÂNI
ONE HUNDRED YEARS OF CREATIVITY
AND PROGRESS OF ELITE ROMANIAN
SCIENTISTS AND CULTURE
Autor: Gabriel I. NĂSTASE
Dr. ing. Ion I. Basgan
Vicepreședinte al A.O.Ș.R
Senator în Parlamentul României
(2004-2008)
Motto:
”Ce noroc ar avea omenirea
dacă ar exista multe nații care
să-i fi adus – față de numărul
de locuitori – atât cât i-a adus
nația română”.
(Henri Coandă)

224

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(38)/2019

NOTE DE LECTURĂ

Rezumat
Cunoaşterea a devenit principalul obiectiv al existenţei umane, iar
progresele în acest domeniu au stimulat activitatea creatorilor de ştiinţă,
tehnică şi tehnologie. Astăzi, este un adevăr accesibil tuturor, faptul că soluţii
pentru problemele cu care se confruntă omenirea sunt aşteptate din sectorul
creaţiei.
Cuvinte cheie: creativitate; progres; elită; cultură; ştiinţă; oameni de ştiinţă
români;

Summary
Knowledge has become the main objective of human existence, and
progress in this area have stimulated activity of creators of science, engineering
and technology. Today, it is a truth accessible to all, that solutions to the
problems faced by mankind are expected in the creative sector.
Keywords: creativity; progress; elite; culture; science; Romanian scientists;

L

ucrarea domnului conferențiar universitar Gabriel I. NĂSTASE
– O sută de ani de creativitate și progres a elitei oamenilor
de știință și cultură români, a apărut într-un moment important al istoriei
României: CENTENARUL UNIRII, drept pentru care îi felicit pe autor și
pe cei din conducerea editurii PRO UNIVERSITARIA pentru lăudabila lor
inițiativă și pentru contribuția la editarea acestei cărți.
Lucrarea conține o parte dintre cei care reprezintă creativitatea
românească de-a lungul timpului, a existenței acestei țări și a acestui popor
binecuvântate de Dumnezeu.
În cartea scrisă de Gabriel I. NĂSTASE sunt prezentați selectiv oameni
de știință și cultură români preocupați de actul creației, al inovării. Scurtele lor
monografii ilustrează rolul acestor personalități, pe care l-au avut în generarea
de cunoștințe, care au condus la spectaculoase salturi în dezvoltarea societății
românești, dar și al umanității.
Considerați și apreciați ca reprezentanți ai tezaurului pe care îl are
România, acești remarcabili români și realizările lor minunate au fost
recunoscuți și asimilați ca valori în patrimoniul științific și cultural al „Planetei
albastre”.
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Lucrarea, chiar dacă nu cuprinde toate personalitățile din domeniile
științei și culturii românești, este de apreciat, întrucât aceasta a apărut în
anul serbării celor o sută de ani de la Marea Unire – 1 Decembrie 1918 și
pentru că este dedicată și tinerilor în care autorul cărții are deplină încredere
în implicarea lor viitoare, în modernizarea Țării.
Tinerii trebuie să-și cunoască și să nu-și uite înaintașii. Dimpotrivă,
să-i respecte și să le omagieze rolul pe care l-au avut în istoria zbuciumată a
acestei țări.
De autorul acestei cărți mă leagă o lungă relație de prietenie și de
colaborare. Nu sunt subiectiv și nici excesiv în aprecieri, dar în ceea ce-l
privește pe Gabriel I. NĂSTASE, personal am cele mai sincere și alese
sentimente de considerație. Mărturisesc, că în ceea ce-l privește pe Gabriel
I. NĂSTASE acesta nu se va opri aici. Are în pregătire o altă lucrare de
dimensiuni mult mai cuprinzătoare, de prezentare și a altor personalități care
au contribuit la dezvoltarea științei și culturii românești, atât în plan național,
cât și în plan internațional. Afirmația mea, referitoare la acești minunați creatori
români, cum că au contribuit și la îmbogățirea tezaurului internațional, nu
este gratuită, întrucât realizările acestor mari români sunt prezentate în marile
muzee al științei și tehnicii din: München, Berlin, Londra, Paris, New York.
Prezența lor în aceste mari muzee este o recunoaștere a contribuțiilor pe care
le-au avut și pentru care au fost primiți cu recunoștință și onoare în marea
familie a „descoperitorilor și deschizătorilor de drumuri ale cunoașterii”.
Închei această prefață a cărții cu sentimentul că Gabriel I. NĂSTASE,
membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România
(A.O.Ș.R.) și președintele executiv al Fundației „Ion Basgan” ne va delecta
și impresiona din punct de vedere intelectual cu realizările sale, în special cu
cele care vor aborda acele momente în care români de excepție au avut un rol
ancestral în schimbarea în bine a destinului României și al omenirii.
*
Autorul cărții a prezentat o parte dintre cele mai ilustre personalități românești
care au contribuit la dezvoltarea modernă a României și care au schimbat lumea.
Aptitudinile lor creative și geniul lor au revoluționat economia țării, dar și pe
cea a lumii, lăsând în urma lor progres, bunăstare și recunoștință.
Pentru toți acești creatori români pe care îi prezintă ca și pentru toți ceilalți pe
care nu a reușit să-i cuprindă în acest volum, generația de azi aduce un pios omagiu
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acestor inventatori și creatori români, purtându-le numele în mintea și sufletul lor
pentru a transmite generațiilor viitoare amintirea și recunoștința noastră, salvându-i
de la ingrata uitare.
Autorul a scris această carte din suflet pentru generația tinerilor de azi care
s-au bucurat de cei o sută de ani de la Marea Unire din 1918 – Centenarul Marii
Uniri, dar și pentru generațiile care vor urma și care vor privi în urma lor cu mândrie
ceea ce au înfăptuit înaintașii lor.
Gheorghe G. DARAGIU
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Bookfest 2019 – un festival al cărții pentru mintea și sufletul cititorilor
Bookfest 2019 – a festival of books for mind and soul reader

EVENIMENT EDITORIAL DE EXCEPȚIE:
„MITUL CA IZVOR AL ISTORIEI”
Autor Alex Mihai STOENESCU

EDITORIAL EXCEPTIONAL EVENT:
„MYTH AS A SOURCE OF HISTORY”
Author Alex Mihai STOENESCU

Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE1

Rezumat
Lansare de carte la BOOKFEST
2019: „Mitul ca izvor al istoriei”, tratat
de istoriografie elaborat de Alex Mihai
STOENESCU
Cuvinte cheie: lansare de carte ;
istoriografie ; mituri ; izvoare ale istoriei ;
antichitate ;

Summary
Book
launch
at
BOOKFEST
2019: “Myth as a source of history”, treated
historiography developed by Alex Mihai STOENESCU
Keywords: book launch; historiography; myths; sources of history; antiquity;
1

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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Î

n perioada 29 mai - 2 iunie 2019, la Complexul Expozițional
ROMEXPO din București, s-a desfășurat tradiționalul Salon
Internațional de Carte – BOOKFEST sub Înaltul Patronaj al Președintelui
României.
Salonul Internațional de Carte – BOOKFEST a fost organizat
de Asociația Editorilor din România, sub egida Federației Editorilor din
România, cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității Naționale și al
Ambasadei Marii Britanii din București.
Salonul Internațional de Carte – BOOKFEST, anul acesta, la cea
de-a XIV-a ediție, a expus peste un million de volume, dintre care 4000 de
titluri noi. Au fost peste 350 de evenimente, iar autorii români au dominat
agenda BOOKFEST 2019.
În edițiile internaționale anterioare țările invitate au fost: Spania,
Ungaria, Franța, țările de limbă germane (Germania, Austria, Elveția),
Polonia, Cehia, Israel, Suedia și Statele Unite ale Americii.
Salonul de Carte – BOOKFEST are ediții locale în Timișoara, ClujNapoca, Târgu Mureș, Iași, Brașov și o altă ediție internațională la Chișinău.
Printre cei mai cunoscuți autori români ale căror cărți au fost cele mai
vândute s-au remarcat: Dan C. Mihăilescu, Lucian Boia, Vintilă Mihăilescu,
Horia-Roman Patapievici, Mircea Cărtărescu, Gabriel Liiceanu, Alex Mihai
Stoenescu, Adrian Cioroianu și alte personalități reprezentative ale culturii
românești
				

*

*

*

Cartea prietenului meu Alex Mihai STOENESCU (fost coleg de
facultate și camarad de arme la Unitatea Militară din Mihail Kogălniceanu
din județul Constanța) „Mitul ca izvor al istoriei” (Editura RAO, București)
a stârnit cititorilor, iubitori de istorie, un real interes în cadrul lansării acesteia
(2 iunie 2019).
Autorul cărții a mulțumit public și sponsorului lucrării, Alexandru
BADEA, director general al SC CORAL IMPEX SRL.
Prefața cărții „Îndemn către cititor” scrisă de Academician Ioan-Aurel
POP (Cluj-Napoca, 15 octombrie 2014) face o admirabilă sinteză acestui
tratat de istoriografie de 432 de pagini:
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„Volumul al doilea al Tratatului de istoriografie generală, elaborat de
Alex Mihai Stoenescu, se intitulează Mitul ca izvor al istoriei și intenționează
să ne convingă că lumea fascinantă a miturilor trăiește printre noi și prin
noi, oamenii mileniului al treilea, așa cum a fost parte integrantă a tuturor
generațiilor care ne-au precedat. Privite prin această grilă, cele mai importante
creații culturale și chiar de civilizație ale omenirii provin din mituri. Autorul
a avut inspirația să treacă toată istoria creațiilor spiritului uman prin logica
mitului și a ajuns la concluzii fascinante și tulburătoare, legitimând mitul
ca element fundamental și definitoriu, situat pe calea magistrală a devenirii
omenirii. Firește, Alex Mihai Stoenescu are predecesori faimoși – mai ales pe
scena culturii universale -, care au descifrat rosturile mitului, dar lucrarea
Domniei Sale aduce un punct de vedere diferit, prin care mitul nu este nici
glorificat și nici repudiat, ci așezat la temeiurile unor creații perene, ale unor
capodopere. În contextul actual din România, confruntată cu variate confuzii
de interpretare a trecutului și a mitului, cu repudierea miturilor istorice și
cu disprețul față de adevărul istoric (partial, așa cum este acesta), cartea
de față vine cu încheieri esențiale, cu echilibru și seninătate, demolând false
probleme și certificând confluențele naturale dintre istorie și mit. În acest
context, îndemnul la lectură vine de la sine, fiindcă, receptând această lucrare,
ne vom îmbogăți spiritual, vom înțelege mai bine trecutul spre a construi cu
înțelepciune prezentul și a pregăti viitorul”.
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FORȚELE AERIENE ALE ROMÂNIEI
De la războiul de Întregire Națională, la
perspectivele euro-atlantice
PREFAȚĂ
ROMANIAN AIR FORCE
From the national war on the EuroAtlantic perspectives
PREFACE
General-locotenent Laurian ANASTASOF1

Abstract
The Air Force Training School „Aurel Vlaicu”
coutinues the series of celebrations dedicated to the
Creat War, at the end ofwhich the Romanian wishes for
unity and territorial inîegrity were mentioned previously
in volume 2 (each volume being dedicated to a certam
year of the heroic era \ve refer to, homely, 1916-1919).
Such volume is horn out of the commitment of
some generoits boîh Romanian and aeronautics lovers,
dedicated people.
Cuvinte-cheie: Air Force; the Great War; aeronautics lovers;

P
1

otrivit angajamentelor asumate, graţie unor oameni inimoşi, iubitori
de istorie şi şcoală aeronautică românească, Şcoala de Aplicaţie

Şeful Statului Major al Forţelor Aeriene (la data când a fost realizat acest volum)
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pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu” continuă seria manifestărilor dedicate
MARELUI RĂZBOI, la sfârşitul căruia aspiraţiile seculare româneşti de unitate şi
făurirea României Mari erau recunoscute, cu volumul II, din cele patru programate
să apară, fiecare dintre acestea fiind dedicat unui an din perioada eroică la care ne
referim, respectiv 1916 - 1919.
Este de datoria noastră să remarcăm, şi o facem cu toată determinarea,
aportul constant şi participarea la aceste manifestări a unor mari personalităţi şi
instituţii de ştiinţă şi cultură care, an de an, cu respect şi responsabilitate, contribuie
din plin, prin lucrările valoroase realizate, la îmbogăţirea zestrei ştiinţifice a
instituţiei de învăţământ aeronautic de la Ziliştea - Boboc, cu o istorie care a
început la Cotroceni, acum 105 ani.
în acest context, este o bucurie pentru mine să nominalizez prezenţa în fiecare
an la Boboc a unor instituţii de prestigiu din ţara noastră, respectiv Academia
Oamenilor de Ştiinţă din România, Uniunea Scriitorilor, Universitatea Naţională de
Apărare „Carol I”, Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, şi nu numai, precum
şi a iubitorilor fenomenului aeronautic, în creştere cu fiecare ediţie.
Volumul de faţă aduce noi mărturii despre unul dintre anii de glorie ai Armatei
şi Aeronauticii Militare Române, eroismul legendar al sutelor de mii de români care
au făcut sacrificiul suprem în vara de foc a anului 1917, credinţa nestrămutată în
aspiraţiile generaţiilor de patrioţi români în realizarea unui vis secular, acela de a
trai uniţi şi liberi pe vechile fruntarii.
Sunt remarcabile abordările cu privire la acţiunile întreprinse de statul
român pentru reorganizarea şi renaşterea structurilor din aeronautica militară, în
toate componentele sale, aportul Misiunii Aeronauticii Franceze pentru realizarea
acestui deziderat, aspecte care au contribuit din plin la salvarea României în urma
celebrelor bătălii de la Mărăști, Mărăşeşti şi Oituz.
Fără să amintesc aici cifrele de bilanţ privind participarea, rolul şi aportul
Aeronauticii Militare Române la aceste mari victorii, sunt absolut remarcabile
concluziile care se desprind în acest sens, în materialele prezentate, privind înalta
pregătire aeriană şi profundele sentimente de iubire de ţară şi neam ale tuturor
zburătorilor, artileriștilor antiaerieni, aerostaţierilor, personalului de asigurare
şi deservire, care au transformat deviza „Pe aici nu se trece” într-o realitate a
războiului aerian purtat deasupra câmpurilor de luptă din Poarta Focşanilor şi
oriunde inamicul aerian a cutezat să atace.
Felicitând încă o dată pe toţi cei care au făcut posibilă realizarea acestui
proiect minunat, mulțumesc tuturor participanților pentru rigurozitatea ştiinţifică cu
care au abordat subiectele propuse, reperelor noi de istorie aeronautică realizate, cu
certitudinea şi credința că Şcoala Aripilor Româneşti de la Ziliştea - Boboc rămâne
instituţia perenă şi de suflet a tuturor celor care iubesc Forţele Aeriene Române.
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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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